
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 
ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  
     ๓.๒  พิจารณาสรุปภาพรวมการใช้งบประมาณ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
     ๓.๓  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
     ๓.๔   พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     ๓.๕  พิจารณาการกําหนดวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
     ๓.๖  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  ๔.๑  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
  ๔.๒  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  
    ๕.๒  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้      

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม  

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 
  ระเบียบวาระที่ ๔.๒ หน้าที่ ๒๐  
  ข้อความเดิม 
  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
       (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ข้อความที่ขอแก้ไข  
  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยี จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   จากเดิม  นายประชาติ  วัชรบัณฑิต  เปลี่ยนเปน็  นางสาวอรนวล  หาญเม่ง 
  ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   จากเดิม  นางสาวพูลสุข  จันทร์เพ็ญ  เปลี่ยนเปน็  นางสาวอรุณศรี  สารพัินธ์ 

  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
       (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   จากเดิม  นายธรณี  เพ็ชรเสนา  เปลี่ยนเปน็  นางสาวสุวรนี  ปานเจริญ 

  ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   จากเดิม       ๑) นางสาวจิตตระการ เอกกมลกุล  
           ๒) นางสาวอรุณศรี  สาริพันธ์ 
   เปลีย่นเป็น    ๑) นางวันทนี  ปานเจริญ  
           ๒) นายทวีศักด์ิ  ขวัญไตรรงค์ 
 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

        มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม่) หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
การสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
มหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................................      

...................................................................................................................................................................................      

...................................................................................................................................................................................   

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
   การบริหารการศึกษา ๑๘ 
   หลักสูตรและการสอน ๙ 
   รัฐประศาสนศาสตร ์ ๕๑ 
   การจัดการ ๑ 
  การจัดการทั่วไป ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๘๐ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๓๑ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๙๕ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๗๕ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๒๓ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๑๑ 
รัฐประศาสศาสตรบัณฑิต ๕๗ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๓๙ 
บัญชีบัณฑิต ๓๓ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓๓ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต ๑๑ 

รวม ๔๐๘ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
นิติศาสตรบัณฑิต ๒ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑ 

รวม ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑๑ 

  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๒  พิจารณาสรุปภาพรวมการใช้งบประมาณ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนงบประมาณการเงินเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี ๒๕๕๖ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการสรุปภาพรวมการใช้งบประมาณการเงิน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมีจํานวน ๒๘ โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๗,๗๖๖,๘๓๔ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
๔,๓๖๕,๗๐๖ บาท เงินบํารุงการศึกษา (บกศ.) ๒,๗๕๑,๑๒๘ บาท และเงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป) ๖๕๐,๐๐๐ บาท ตามองค์ประกอบ ดังน้ี 
 

องค์ประกอบที่ จํานวนโครงการ งบประมาณดําเนนิการ 
๑            ไม่ใช้งบประมาณ 
๒ ๘  โครงการ ๒๙๙,๖๐๖  บาท 
๓ ๒ โครงการ ๗๑,๑๒๘  บาท 
๔ ๖ โครงการ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
๕ ๓ โครงการ ๒๘๙,๖๐๐ บาท 
๖ ๕ โครงการ ๕,๓๒๓,๐๐๐ บาท 
๗ ๒ โครงการ ๖๘๓,๕๐๐ บาท 
๘            ไม่ใช้งบประมาณ 
๙ ๒ โครงการ ๘๐,๐๐๐ บาท 

รวมจํานวน ๒๘ โครงการ ๗,๗๖๖,๘๓๔ บาท 
 
  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสรุปภาพรวมการใช้
งบประมาณการเงิน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
  
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................................................      

...................................................................................................................................................................................      

.................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วา่ด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรปุเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  
มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขอให้ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนสําหรับเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังด้วยหรือไม่ เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันน้ัน 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
และมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่เป็นบุคคลภายนอก ส่วนบุคคลภายในไม่จ่ายค่าตอบแทน 
ประกอบกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ วรรคสอง “…ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ” 
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับแก้ไขร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ี 
 

ข้อความเดิม 
ตามท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ข้อความปรับแก้ไข 

ข้อ ๓ 
       “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และให้รวมถึงเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

ข้อ ๓ 
       “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ ผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  

ข้อ ๕  การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายต่อปี ให้จ่ายในอัตรา 
ดังน้ี 
  (๑)  ประธาน                ๒๕,๐๐๐  บาท 
  (๒)  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  คนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
  (๓)  เลขานกุาร                ๗,๐๐๐  บาท 
  (๔)  ผู้ช่วยเลขานุการ         ๕,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๕  การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายต่อปี ให้จ่ายในอัตรา 
ดังน้ี 
  (๑)  ประธาน                ๒๕,๐๐๐  บาท 
  (๒)  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  คนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

   

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
       “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
    “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงินการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เสนอ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

              มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  สรปุเรื่อง 
  ด้วย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบันที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี จะครบวาระ           
การดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ “ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา” ประกอบด้วย 
  (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เป็นประธาน 
  (๒)  อธิการบดี เป็นกรรมการ 
  (๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  (๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
  (๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ซึ่งคดัเลือกกันเอง จํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
  (๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสามคน  เป็นกรรมการ 
  ให้รองอธิการบดี ซึ่งไม่ใช่กรรมการตาม (๓) เป็นเลขานุการ  
  ทั้งน้ี การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาให้ดําเนินการภายในหกสิบวันก่อนที่ประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรอืหลังจากประธานหรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งภายในสีส่บิห้าวัน แล้วแต่กรณ ี
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งได้คัดเลือกกันเองแล้ว รวมท้ังได้เสนอช่ือรองอธิการบดี เป็นเลขานุการเรียบร้อยแล้ว 
ในการน้ี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 
  ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เป็นประธาน 
  ๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
       “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ 
 
                    ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย              

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 
 

              มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๕  พิจารณาการกําหนดวิสัยทัศน ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ได้พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๑ บทนํา  ในหัวข้อวิสัยทัศน์ 
ที่กําหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเป็นแหล่ง
ความรู้ เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและภูมิภาค” โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตในการกําหนดวิสัยทัศน์ว่า
มหาวิทยาลัยควรเขียนในลักษณะแนวทางที่ว่า มองมหาวิทยาลัยไปข้างหน้าในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐) เป็นอย่างไร ซึ่งมติที่ประชุมขอให้พิจารณาทบทวนส่วนที่ ๑ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
น้ัน 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้นําเสนอประเด็นการปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตการบริหารจัดการ และรับใช้สังคม”จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
  
  มติสภามหาวิทยาลัย.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๖  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

  สรปุเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (๕ ปี)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังผลิตครูเคมีให้มีคุณภาพ 
สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ สร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทํางาน การแก้ปัญหาและ
การเรียนรู้จากการทํางานเป็นทีม จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความรู้เฉพาะทาง สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และปลูกฝังจิตสํานึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการได้รับ
แบบอย่างที่ดีจากผู้สอน รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด                
โดยผ่านสภาวิชาการพิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
        จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม                    
 

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน         
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
      ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

      ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑.  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

              มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
 

         สรุปเรื่อง 
        ตามที่ คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) เพ่ือให้คุรุสภาอนุมัติน้ัน ซึ่งคุรุสภาได้พิจารณาหลักสูตรกล่าวแล้ว จึงได้เสนอให้คณะครุศาสตร์
ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และคําอธิบายรายวิชา ตามผลการวิเคราะห์สาระ
ความรู้ และสมรรถนะเทียบมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด  
  บัดน้ี คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู             
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และคําอธิบายรายวิชา ตามข้อเสนอแนะของคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

        กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
          ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

       ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์           
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
          มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………........………...…………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๒   พิจารณาอนุมัติการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเรื่อง 
     ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชา        
การจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร แล้วน้ัน เน่ืองจากอาจารย์
ประจําหลักสูตรดังกล่าวบางท่านได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และบางหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตร        
มีศักยภาพไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอน  
    ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   จากเดิม ลําดับที่ ๕  นายสุรยุทธ  ทองคํา    
   เปลี่ยนเป็น  นางสาวอรวรรณ  แท่งทอง 
  ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
   จากเดิม  ลําดับที่ ๒  นางสาวจินตนา  ตรีสุวรรณ และลําดับที่ ๕ นางทันทิวา  เหนียวจันทึก 
   เปลี่ยนเป็น  ลําดับที่ ๒  นายกฤษณะ  ย้อมสี  และลําดับที่ ๕  นางสาวเขมิกา  สงวนพวก 
  ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   จากเดิม  ลําดับที่ ๔ นางสาวปวีณ์สุดา  พงษ์โอภาส   
   เปลี่ยนเป็น  นายสุรยุทธ  ทองคํา 
  ๔.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   จากเดิม  ลําดับที่ ๕ นางสุนีย์  เลิศชนะชมภู    
   เปลี่ยนเป็น  นางอมรรัตน์  ช้างน้อย 
  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่         
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗             
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

      กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและต้อง
อนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล           
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………………..….. 
............................................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................................      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
นักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ     
การประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
   

 
 
 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


