
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕8 

วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
ณ หองแซฟไฟร ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารอิมแพค็ฟอรั่ม ศูนยการประชุมอิมแพค  

เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 
------------------------ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรือ่งทีป่ระธานแจงเพื่อทราบ  
     1.1  การโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ ๕/๒๕๕8 วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕8 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรือ่งอนมุัติ – เพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

   ๓.๒  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     3.๓  พิจารณาราง พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. .... 
     ๓.๔  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ๓.๕  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
       ๓.๖  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
       ๓.๗  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
     3.8  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.9  พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อําเภอตาคลี                       
จังหวัดนครสวรรค ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 
     3.10 พิจารณาประเด็นวาระเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยตองการดําเนินการใหบรรลุผลตาม
เปาหมายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และปงบประมาณ ๒๕๕๙  
     3.11 พิจารณาการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง  
  4.1 พิจารณาอนุมัตปิดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
  5.1 สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕8   
     5.2  รายงานการรบั – จายงบประมาณเงินรายได 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพจิารณาเชิงนโยบาย 
    -   
 
ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  
    -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 
    1.1  การโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่     
๓/๓๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่เสนอทุกราย ดังนี้ 
   ๑. นายเฉลิมชัย  ผูพัฒน   

๒. นายชนศักด์ิ  บายเที่ยง  

๓. นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ   

๔. นายธนาคม  จงจริะ  

๕. นายปราโมทย  โชติมงคล  

๖. นายพนม  ศรศิลป   

๗. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   

๘. นายวิชัย  ศรีขวัญ  

๙. นายสมชาย  ฟอนรําดี   

๑๐. นายสุเมธ  แยมนุน  

๑๑. นายสุรชัย  ขวัญเมือง  

  ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 
 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕8  
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม

๒๕๕8 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
  ๓.๑  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เปนตนไป และสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลวนั้น 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ วรรคสาม ระบุวา “ใหสภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย” 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน       
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๖ วรรคสาม “ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย”” 
 
     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

 

 

 

 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

 ๓.๒   พิจารณาอนุมตัิใหปริญญามหาบณัฑิต และปรญิญาบัณฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 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 ๑๐ มิถุนายน 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 ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

สรุปจํานวนผูสําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 15 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรและการสอน 3 
รัฐประศาสนศาสตร 22 
การจัดการทั่วไป 2 

รวมทั้งสิ้น 43 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต 4 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 79 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 30 
เทคโนโลยีบัณฑิต 4 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 7 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต 86 
บัญชีบัณฑิต 10 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 3 

รวม 226 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 8 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 20 
เทคโนโลยีบัณฑิต 14 
นิติศาสตรบัณฑิต 19 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต 167 
บัญชีบัณฑิต 24 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 

รวม 262 
รวมท้ังสิ้น 488 
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 3.๓  พิจารณา รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติเห็นชอบราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา        
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. .... ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และทบทวน
ปรับปรุงแกไขรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. .... และเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แลวนั้น 
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงใหกลุมงานวินัยและ
นิติการทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0549/1548 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 เรื่อง ขอเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ .. ..) พ.ศ. .... สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาตรวจสอบแลว พบวา รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ยังไมถูกตอง จึงขอให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่....)    
พ.ศ. .... ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงแบบรางที่แกไขใหเรียบรอยแลวมาใหทางโทรสาร 
และขอใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา               
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่....)  พ.ศ. .... ที่แกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงมา  
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับแกไขรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่....) พ.ศ. .... ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงมาใหเรียบรอยแลว ดังรายละเอียด     
ในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ 
                  “มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 
  การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ 
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
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  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด 
 ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
   “มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา” 
  “มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย 
นักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
      
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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        ๓.๔  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก      

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีดวยนั้น ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว จึงตองมีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงประธานกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกครั้ งหนึ่ง  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕ ระบุวา  

“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง เปนประธาน 
๒) อธิการบดี เปนรองประธาน 
....” 

จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง เปนประธาน 
๒) อธิการบดี เปนรองประธาน 
....” 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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   ๓.๕  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับการแตงตั้ง       
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีดวยนั้น ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว จึงตองมีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงประธานกรรมการบริหารงานบุคคล         
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกครั้งหนึ่ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ ระบุวา  

“ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา 
“ก.บ.ม.” ประกอบดวย 

๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒) อธิการบดีเปนรองประธาน 
.... ” 

จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

“ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา 
“ก.บ.ม.” ประกอบดวย 

๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒) อธิการบดีเปนรองประธาน 
.... ” 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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   ๓.๖  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ นายวิชัย  ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก       

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน         
ของมหาวิทยาลัย ดวยนั้น ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว จึงตองมีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔ ระบุวา  

“ขอ ๔ คณะกรรมการ ประกอบดวย 
๑) ประธาน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
.... ” 

จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  

“ขอ ๔ คณะกรรมการ ประกอบดวย 
๑) ประธาน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
.... ” 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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   ๓.๗  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ รองศาสตราจารยธีรศิลป  ทุมวิภาต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับ     

การแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดวยนั้น ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว จึงตองมีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงประธานกรรมการพิจารณาตําแหนง   
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกครั้งหนึ่ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย        
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๗ ระบุวา  

“ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 
        ๗.๑  ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยสภามหาวิทยาลัย

เปนผูคัดเลือก 
.... ” 

จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๗  

“ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 
        ๗.๑  ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยสภามหาวิทยาลัย

เปนผูคัดเลือก 
.... ” 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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 3.8  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ นายบุญชู  นาถวงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ดวยนั้น ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว จึงตองมีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกครั้งหนึ่ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 

“ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรียกโดยยอวา “ก.อ.ม.” ประกอบดวย 

       (๑) ประธานกรรมการซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  

.... ” 

จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 

“ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรียกโดยยอวา “ก.อ.ม.” ประกอบดวย 

       (๑) ประธานกรรมการซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  

.... ” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการอุทธรณ

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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     3.9 พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 
 

  สรุปเรือ่ง 
  ตามที่ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค 
ไดรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ “ไมผาน” เนื่องจากอาจารยไมครบถวนจํานวน
หรือคุณวุฒิไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามขอสังเกตจากการตรวจ
ประเมิน และไดงดรับนักศึกษาภาคปกติเปนระยะ 1 ปการศึกษา  
  หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการจัดหาอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดครบถวนแลว ในการนี้ จึงขอเปดการเรียน
การสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยใชหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ของคณะวิทยาการจัดการ และขอ
เปดรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ          
การประชุม                

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปดสอนของ

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 3.10  พิจารณาประเด็นวาระเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยตองการดําเนินการใหบรรลุผล            
ตามเปาหมายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และปงบประมาณ ๒๕๕๙  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกําหนดใหมีการประชุมการเสวนา ๔ สภามหาวิทยาลัย          
ครั้งที่ ๖ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการประชุมดังกลาวมีนโยบายใหแตละสภามหาวิทยาลัยกําหนดประเด็นวาระ       
เชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยตองการดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และ
ปงบประมาณ ๒๕๕๙  
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอประเด็นวาระเชิงนโยบาย ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัการศึกษา การวจิัย 

การใหบริการทางวิชาการแกสงัคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม การอนรุักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต”ิ  

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1.  พิจารณาเห็นชอบประเด็นวาระเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยตองการดําเนินการใหบรรลุผล            
ตามเปาหมายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

2.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

          มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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3.11  พิจารณาการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  สรุปเรือ่ง 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน ในวันศุกร

สัปดาหที่ ๓ ของทุกเดือน กําหนดเวลาเริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปฏิทินการประชุม   
สภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปงบประมาณ ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย         
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไวแลว 

ดังนั้น เพื่อเปนการกําหนดแผนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยลวงหนา จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ 
– กันยายน ๒๕๕๘) และปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) เพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 

 

ครั้งที ่

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่
ผานความเห็นชอบ 

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

(ราง) 
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ขอใหพิจารณาใหม 

หมายเหต ุ
 

 วัน เดือน ป สถานที*่ วัน เดือน ป สถานที*่  
๗/๒๕๕๘ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มรท. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มรท. ปงบประมาณ 
๘/๒๕๕๘ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มรท. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มรท. ๒๕๕๘ 
๙/๒๕๕๘ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มรท. ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มรท.  
๑๐/๒๕๕๘ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มรท. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มรท.  
๑๑/๒๕๕๘ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มรท. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มรท.  
๑๒/๒๕๕๘ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มรท. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มรท.  
๑/๒๕๕๙ - - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ มรท.  
2/๒๕๕๙ - - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มรท. ปงบประมาณ 
3/๒๕๕๙ - - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยสัญจร 

(ในประเทศ) 
๒๕๕๙ 

4/๒๕๕๙ - - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ มรท.  
5/๒๕๕๙ - - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มรท.  
6/๒๕๕๙ - - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มรท.  
7/๒๕๕๙ - - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มรท.  
8/๒๕๕๙ - - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มรท.  
9/๒๕๕๙ - - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ มรท.  
*สถานที่ มรท. : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) และปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)    
๒. สุดแตจะสมควรพจิารณาเปนประการใด 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมตั ิ– เพื่อทกัทวง 
 4.1  พิจารณาอนุมตัิปดหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรี (หลักสตูรฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) ตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2558 สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง            
พ.ศ. 2549) แลวนั้น 
  ภายหลังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพบวา ยังมีนักศึกษาที่อยูในหลักสูตรดังกลาว             
จํานวน 2 คน ดังนี้ 
   -  ปการศึกษา 2551  จํานวน  1  คน 
   -  ปการศึกษา 2552 จํานวน  1  คน 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึ งขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี               
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และใหมีผลจนกวานักศึกษาคนสุดทายในหลักสูตรดังกลาวจะสําเร็จการศึกษา 
แตจะไมรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก โดยไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 และผาน           
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕8  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
 

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

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
                   ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑  สรปุการดําเนนิการสบืเนื่องจากมตสิภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 2๒ พฤษภาคม  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 ๖/2558 เมื่อวันที่ 2๒ พฤษภาคม 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 ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕8 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤษภาคม 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องศกึษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕8 
วันที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


