
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕8 
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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

วันที่  22  พฤษภาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรือ่งทีป่ระธานแจงเพื่อทราบ  
     1.1  การเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สูอนาคตที่ทาทาย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/๒๕๕8 วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรือ่งอนมุัติ – เพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     3.2  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา  
ขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
     3.3  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ งกอนวันที่  1 ตุลาคม 2557 ไดรับเงิน            
ปรับเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
     3.4  พิจารณา คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป
การศึกษา 2557 
     3.5 พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
การปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557 
  
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง 
         4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลกัสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
        4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลกัสตูร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
      4.4  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และคนควา หลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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 4.5  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา และหนวยกิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
  5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8   
  5.2 รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได 
  5.3 รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
    
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 
ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  

     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕8 
วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 
 1.1  การเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สูอนาคตที่ทาทาย” 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย            
ทั้ง 4 แหง อยางตอเนื่องทุกป (2553 – 2557) สําหรับการประชุมประจําป พ.ศ. 2558 นี้ เปนการประชุม           
ครั้งที่ 6 กําหนดใหมีการเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สูอนาคตที่ทาทาย” โดยมีหัวขอยอยในการเสวนา ไดแก 
การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเสนทางการปฏิรูปการศึกษา University Funding นโยบายการบริหารการเงิน 
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไทย และการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนมหาวิทยาลัยโลก โดยเปดโอกาสให
ผูเขารวมเสวนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางกวางขวาง ซึ่งผูรวมเขาเสวนาประกอบดวย 
  1.  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการในคณะกรรมการประจํา
สภามหาวิทยาลัย 
  2.  อธิการบดี รองอธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับหัวหนาภาค หรือหัวหนาสาขาวิชา 
หรือเทียบเทาขึ้นไป 
  3.  ผูบริหารและผูสนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ  
  4.  สื่อมวลชน 
  สําหรับวัตถุประสงค กําหนดการ และกิจกรรมการประชุม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ          
การประชุม 
  การเสวนาครั้งนี้กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนยการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนเจาภาพจัดการเสวนา 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8  
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน

๒๕๕8 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

อนึ่ง ตามระเบียบวาระที่ 3.7 พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ที่ไมไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอขยายเวลาการสรรหานายก        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาขอมูลรายละเอียด กรณีตัวอยาง
การขอขยายเวลาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พรอมหลักฐานคําวินิจฉัยของกฤษฎีกา และนําเสนอ                
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยการเวียนแจงขอมติเปนลายลักษณอักษรจากกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัย นั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบรับการลงมติใหความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการขอมติเปนลายลักษณอักษร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 95.45           

สรุปมต ิเห็นชอบ ขอขยายเวลาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมตัิใหปริญญามหาบณัฑิต และปรญิญาบัณฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ         
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
๑. พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปรญิญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑติ   
๒. สุดแตจะสมควรพจิารณาเปนประการใด 

 
มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผูสําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 16 
หลักสูตรและการสอน 6 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
รัฐประศาสนศาสตร 4 
การจัดการ 1 
การจัดการทั่วไป 1 

รวมทั้งสิ้น 29 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาภาคปกติ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 7 
เทคโนโลยีบัณฑิต 8 

รวม 19 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 57 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต 2 

รวม 60 
รวมท้ังสิ้น 79 
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3.2  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
 
  สรุปเรื่อง 
  ดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุม         
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบใหกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงาน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. .... และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ นําราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อพิจารณาตอไป   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา ขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปน
เรื่องๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจางและ
คาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ และการรองทุกข และการอื่นที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
  ๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
  “ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และสามารถออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได” 
  “ขอ ๑๑ อัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทตางๆ ใหจายไดไมต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา และไมสูงกวา
เกณฑข้ันสูงตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และผานความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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3.3  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ใหพนักงานในสถาบัน              
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ไดรับเงินเดือนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

 ดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุม         
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดรับเงินเดือนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ            
และรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดรับเงินเดือนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พ.ศ. ....          
และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อพิจารณาตอไป 

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรับการบรรจุและ          
แตงตั้งกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดรับเงินเดือนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ    
การประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปน
เรื่องๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจางและ
คาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ และการรองทุกข และการอื่นที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
  ๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
  “ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และสามารถออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได” 
  “ขอ 8 นอกเหนือจากเงินเดือนที่กําหนดตามขอบังคับนี้แลว ผูบริหาร หรือพนักงานมีสิทธิ์ที่จะ
ไดรับคาตอบแทนอื่นๆ ตามฐานะตําแหนงของตน ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของของ 
ทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัย” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง ใหพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ไดรับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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3.4  พิจารณา คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําปการศึกษา 2557 

 
สรุปเรื่อง 

  ดวย  สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ไดจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 และประกาศแกไขขอความ                     
ในคูมือดังกลาว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อใหทุกหนวยงาน            
ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือการประกัน            
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                   
การประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําปการศึกษา 2557 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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 3.5 พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัด
การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบอธิการบดี ดําเนินการ
จัดทําขอมูลแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ระยะ 5 ป ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา น้ัน 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการจัดทําขอมูลแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระยะ 5 ป และรายละเอียดอื่นๆ ตามขอสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว ประกอบดวย 
  1.  แผนการรับนกัศึกษา     
  2.  รายชื่อผูสมัครเขาศึกษา   
  3.  รายช่ือหนวยงานในทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมาย    
  4. ประมาณการรายรับ – รายจาย ของการเปดสอน ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
  จึงขอนําเสนอขอมูลดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอเปด       
การเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค            
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารประชุมการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปดสอนของ

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ การขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
การปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมตั ิ– เพื่อทกัทวง 
     4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยที่มีคุณวุฒิ            
ตรงตามความตองการของสาขาวิชา จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร             
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใหการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย           
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จํานวน 3 คน ดังนี้ 
   จากเดิม  1.  นางศิริพร วงษขันธ 
     2.  Mr.Patrick  Duclou 
     3.  Mr.James Pridmore 
   เปลี่ยนเปน 1.  นายสมชาย วัชรปญญาวงศ 
     2.  นางสาวศศิลักษณ  รอดโพธิ์ทอง 
     3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และผานความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                 
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕8 
วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕8 

 

 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั …………………………………………...…………………………….………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
  สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดมีอาจารยหมดสัญญาจางและมีการปรับเปลี่ยนอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ตรงตามความตองการของสาขาวิชา จึงมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใหการบริหารหลักสูตร            
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
จํานวน 2 คน ดังนี้ 
   จากเดิม  1.  นางสาวศศิลักษณ  รอดโพธิ์ทอง 
     2.  Mr. Pierre Bruneau 
   เปลี่ยนเปน 1.  นางสาวณัฎฐกานต  ทวีสุข 
     2.  Mr.James Pridmore 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และผานความเห็นชอบจาก          
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                 
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียด            
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงตามความตองการ
ของสาขาวิชา จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน           
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
จํานวน 3 คน ดังนี้ 
   จากเดิม  1.  นางรุงทิวา  เกตุมาก 
     2.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
     3.  นายพงษเทพ  ไทยฉาย 
   เปลี่ยนเปน 1.  นางศิริพร  วงษขันธ 
     2.  นายทํานอง  เจริญรูป 
     3.  Mr.Patrick  Duclou 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และผานความเห็นชอบจาก          
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                 
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต            
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียด            
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 4.4  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และคนควา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) พบขอผิดพลาดเรื่องของจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และคนควา ที่ไมตรงกันของรายวิชาเอกบังคับ
ระหวางจํานวนช่ัวโมงที่อยูในโครงสรางหลักสูตรและในสวนของคําอธิบายรายวิชา  
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และคนควา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ              
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และคนควา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และคนควา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 4.5  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดการเรียน             
การสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 นั้น เนื่องจากสัดสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปจจุบันไมเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด                
มีนักศึกษาตกคางเปนจํานวนมากที่ยังไมไดดําเนินการสอบการคนควาอิสระ ดังนั้น เพื่อใหการเรียนการสอน                  
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในปการศึกษา 2558 ภาคฤดูรอน  
  ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ซึ่งกําลังศึกษาอยู จํานวน 304 คน มหาวิทยาลัยฯ 
ยังคงเปดสอนนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2555) จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก โดยไดผาน                  
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม            
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียด          
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 4.6  พิจารณาอนุมัติการขอแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา และหนวยกิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๔ ป) 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แลวนั้น หลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการจัดการเรียน          
การสอนไปแลวหนึ่งปการศึกษา และพบขอผิดพลาดภายในเอกสารหลักสูตรโดยมีขอความที่พิมพผิด สงผลกระทบ
ตอการจัดการศึกษา ไดไมครบถวนถูกตอง จึงขอแกไขรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของกับรหัสรายวิชา และหนวยกิต           
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ            
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2558 เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ                   
การขอแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา และหนวยกิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสวิชา และหนวยกิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)                    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั …………………………………………...…………………………….………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  สรปุการดําเนนิการสบืเนื่องจากมตสิภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่4/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลยั ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.๒  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงนิรายได  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕8 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนเมษายน 2558 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 ๕.3  รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามอํานาจและหนาที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
มาตรา ๓๑ (๖) กําหนดไววา “เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลัย”   
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
เทพสตรี เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
           กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๖)   
 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องศกึษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - 
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ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


