
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมแซฟไฟร ์๑๑๐  

โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค จงัหวัดนนทบรุี   
------------------------ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 
ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  
     ๓.๒  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     ๓.๓  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     ๓.๔  พิจารณาโครงการเพ่ือสอบทานพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
     ๓.๕  พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

  ๔.๑  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  การกําหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๕.๒  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  
      ๕.๓  ปฏิทนิการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บัดน้ี กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และ          
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

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

  ๓.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๔.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) 

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

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 
สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
   การบริหารการศึกษา ๑๘ 
   หลักสูตรและการสอน ๒ 
   รัฐประศาสนศาสตร ์ ๔๑ 
   การจัดการ ๑ 
   การจัดการทั่วไป ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๒ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๕ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๕ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๖๑ 

รวม ๗๗ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๕๑ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๐ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๕ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๙ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๒๘ 
บัญชีบัณฑิต ๑๖ 

รวม ๒๔๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓๑๗ 

  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๒  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่มีกรรมการจากสํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการ             
แต่โดยข้อเท็จจริงสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่โดยตรง ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เ พ่ือให้การขับเคลื่อนงานบริหารบุคคลดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
               

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๓  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
ระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
   

  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยังไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
               

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาโครงการเพื่อสอบทานพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

     สรุปเรื่อง 
ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  

ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการติดตาม
โครงการเพื่อสอบทานเป็นพิเศษ โดยคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการสําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านชุมชนและสังคม 
จํานวน ๒ โครงการ เพ่ือสอบทานเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย น้ัน   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้พิจารณาโครงการตามที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีมติเห็นควรให้มีการติดตามโครงการเพ่ือสอบทาน
พิเศษ ๒ ด้าน ดังน้ี 

๑. การสอบทานพิเศษการดําเนินงานในกิจกรรมด้านการวิจัย 
๒. การสอบทานพิเศษการดําเนินงานในกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ           

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
            “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
         ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๕  พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                            
ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
   
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี ที่ประชุมร่วม ๓ สภามหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้แต่ละสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง    
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ในสามประเด็นดังน้ี 
 ๑.  สรุปประเด็นวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเสนอสําหรับการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  
 ๒.  ประเด็นวาระเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยต้องการดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย             
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๓.  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ดังรายละเอียด              
ในเอกสารประกอบการประชุม  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  รับทราบสรุปประเด็นวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเสนอ

สําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
 ๒.  เห็นชอบประเด็นวาระเชิงนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยต้องการดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๓.  เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

๔.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
   

     สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง จํานวน ๑ ท่าน 
คือ Ms. Utako Tanaka คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอแต่งต้ัง นางชญานุตม์ บุญพระเกศ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่               
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม 
  
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
            “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑  การกําหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาํภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  สรุปเรื่อง 
เพ่ือเป็นการรองรับการเปิดภาคการศึกษาในระดับสากล และการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้กําหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑            ปี
การศึกษา ๒๕๕๗  โดยได้แบ่งปฏิทินการศึกษา ออกเป็น ๒ ช่วง ดังน้ี 
  ๑.  นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ – ๓ เริ่มการเรียนการสอน วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
       เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปี ๑ – ๓ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
  ๒.  นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ – ๕ เริ่มการเรียนการสอน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
       เน่ืองจากนักศึกษาจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๗             
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล           
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

    ๕.๓  ปฏทิินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

        สรุปเรื่อง 

      ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น้ัน 

      บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิทิน
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเสนอ
ปฏิทินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ         
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


