
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจงเพือ่ทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนมัุติ – เพื่อพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต   
     3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพ่ิมเติม) จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี     
     3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ  
การแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืน ที่มีฐานะ
เทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนมัุติ – เพื่อทกัทวง 
         4.1 พิจารณาอนุมัติขอเพ่ิมรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)  
และหมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
      5.1  การแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
      5.2  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
      5.3  รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ  
ประจําป 2558 ของสํานักงาน ก.พ. 
      5.4  การประชาสัมพันธขอเชิญเขารวมหลักสูตร ของสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน 2 หลักสูตร 
       ๕.5  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
  5.6  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ปงบประมาณ 2559 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงเพื่อทราบ 

  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 6/๒๕๕9  
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

2559 น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑  พจิารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต   

 สรปุเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเปนไปตาม    

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2559 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ          
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา            
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ        
การประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

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

 
ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

สรปุจํานวนผูสําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 
 ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปรญิญามหาบณัฑิต 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
การบริหารการศึกษา 18 
วิทยาศาสตรศึกษา 1 
หลักสูตรและการสอน 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 
รัฐประศาสนศาสตร 3 
การจัดการ 3 

รวมทั้งสิ้น 32 
 

 
 ระดบัปรญิญาบณัฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดบัปรญิญาตร ี
นักศกึษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 5 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 107 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 29 
เทคโนโลยีบัณฑิต 7 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 
บริหารธุรกิจบัณฑติ 57 
บัญชีบัณฑิต 3 

รวม 213 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 32 
บัญชีบัณฑิต 6 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8 

รวม 66 
รวมทั้งสิ้น 279 

 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

 3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพิ่มเติม) จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
โดยมีการเปดรับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี               
ไดเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพ่ิมเติม) จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง              
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 สาขาวิชา 36 คน เปนเงินรายไดทั้งสิ้น 288,000 บาท           
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
หมวด 3 การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจาก
เงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติ
ตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณน้ัน…” 
  ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย               
จากงบประมาณเงินรายไดจากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพ่ิมเติม)                
จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี                 
จํานวน 230,400 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่รอยบาทถวน) ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559                  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ           

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน          
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณน้ัน 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาที่ไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งน้ีตองไมเกินวงเงินสวนที่กันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณน้ัน” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาราง ขอบงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวธีิการ  
การแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  เพ่ือใหมีหลักเกณฑ และวิธีการในการแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
และตําแหนงประเภททั่วไป เปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกําหนด และสอดคลองกับการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จึงจําเปนตองออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ การแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ        
และวิธีการ การแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืน           
ที่มีฐานะเทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... 
และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับปรุงขอบังคับ
ดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แลว
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาตอไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ การแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ              
และตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานน้ัน
เปนเรื่องๆ ก็ได” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
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 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 
 3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558  
   “ขอ 14 วรรคสาม ...การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง (ก) (ข) (ค) และ (ง) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด...” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ  
การแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทากอง ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง 

 4.1  พิจารณาอนุมัติขอเพิ่มรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)  
และหมวดวชิาเลือกเสร ีของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

  สรุปเรื่อง 
  ดวย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเพ่ิมรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก) 
และหมวดวิชาเลือกเสรี เพ่ือใหกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา สําหรับใชในระบบเทียบโอนของนักศึกษาที่รับเขาประจําปการศึกษา 2559 ดังน้ี 
  1. หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลอืก) 
 1.1  แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครือ่งกล ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จํานวน 5 รายวิชา 
 1.2  แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   -  กลุมวิชาวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จํานวน 3 รายวิชา 
   -  กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จํานวน 2 รายวิชา 
  2. หมวดวิชาเลือกเสร ี
      2.1 รายวิชาเลือกเสรี ขอเพ่ิมรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 5 รายวิชา 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขอเพ่ิมรายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่  6/2559 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2559 และผาน           
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ดังรายละเอียด             
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติขอเพ่ิมรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก) และหมวด
วิชาเลือกเสรีของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2557) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 5.1  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุดา  เพชรใส คณบดีคณะครุศาสตร ผูดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ต้ังแตวันที่ 8 เมษายน 2558 จะครบ
วาระการดํารงตําแหนง วันที่ 7  เมษายน 2561 ไดขอลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร กลุมที่ 2 ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะตางๆ เรียบรอยแลว โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปกรณ  
แกวเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูไดรับเลือก และใหมีวาระการดํารงตําแหนง ต้ังแตวันที่              
4 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
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 5.2  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 มีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และใหดําเนินการปรับแกไขตามขอสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ไดมีมติขอแกไขเพ่ิมเติมรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
ขอ 5 ดังน้ี 
  ขอความเดิม 
  “ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย” 
  ขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติม 
  “ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ จํานวน 5 คน เปนคราวๆ ไป ประกอบดวย” 
  โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเห็นวา เปนการแกไข
เพ่ิมเติมที่ไมกระทบกับสาระสําคัญอันเปนแกนสารของรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และจะทําให
หลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ มีวาระการทํางานที่
ชัดเจนไมคลุมเครือ 
  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตอนายกสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือลงนามเรียบรอยแลว 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
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 5.3 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจบุุคคลเขารบัราชการ  
ประจําป 2558 ของสาํนักงาน ก.พ.  
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู
ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจําป 2558 ของสํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(๔)/ว 821 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยแจงวา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2559             
ไดพิจารณารายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558 แลว และ          
มีมติใหเวียนแจงรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจําป 
2558 ของสํานักงาน ก.พ. ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทราบ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
  ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาใด มีความประสงคจะขอรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม สามารถติดตอได
โดยตรงที่สํานักงาน ก.พ. ศูนยสรรหาและเลือกสรร 
  อน่ึง ขอมูลดังกลาวสามารถสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยไดสวนหน่ึงแตไมใช
ทั้งหมด เน่ืองจากเปนผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑของ ก.พ. ควบกับวิชาภาษาไทย และวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไมเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่เรียน สําหรับผูประสงคจะเขารับราชการเทาน้ัน  

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
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 5.4 การประชาสัมพันธขอเชิญเขารวมหลักสตูร ของสถาบันคลังสมองของชาติ  
จํานวน 2 หลักสูตร 
   

  สรุปเรื่อง 
  ดวยสถาบันคลังสมองของชาติ ไดจัดสงหนังสือประชาสัมพันธหลักสูตร จาํนวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 
  1. หลักสูตรการบริหารจัดการความตอเน่ืองของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุน 4 ในวันที่ 16 – 17 
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร หลักสูตรเหมาะสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน กรรมการที่รับผิดชอบดานพัฒนาระบบ BCM และผูที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  2. หลักสูตรธรรมภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุน 15 ระหวางวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2559            
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร หลักสูตรเหมาะสําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
อํานวยการ คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย และผูมีความสนใจ 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
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 ๕.5  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
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 ๕.6  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ปงบประมาณ 2559 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที ่๖ เรือ่งศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


