
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕8 
วันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕8 

วันศุกร์ที่  18  กันยายน  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     1.1  รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕8 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
     3.2   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์จากเงินรายได ้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
     3.3  พิจารณาแผนกลยุทธ์การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563  
     3.4  พิจารณาการเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ส าหรับรายการที่ประมาณการไว้เกิน     
     3.5  พิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
         4.1 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชา  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
  5.1 สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8   
  5.2  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ในปีการศึกษา 2557 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
ที่ ศธ 0509(๔)/ว 1000 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยแจ้งว่า ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท ารายงานผลการสอบ
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปีการศึกษา 2557 เพ่ือสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาน ารายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในปีการศึกษา 
2557 ของส านักงาน ก.พ. แล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการน าไปใช้
ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นควรแจ้งผลการสอบดังกล่าวให้
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ทั้งนี้ ผลสอบดังกล่าวเป็นผลสอบเฉพาะวิชา
ความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ. ควบกับวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเท่านั้น  
  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕8  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

๒๕๕8 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบณัฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเร่ือง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และมีนักศึกษา   
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยฯ 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

............................................................................................................................. ......................................................   
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สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 32 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรและการสอน 2 
การจัดการ 2 

รวมทั้งสิ้น 37 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 4 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 9 
เทคโนโลยีบัณฑิต 7 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 

รวม 42 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 9 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 

รวม 16 
รวมทั้งสิ้น 58 
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 3.2 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณจ์ากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔  
สิงหาคม ๒๕๕๘ มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยน าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุม                
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้าง           
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรีพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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 3.3  พิจารณาแผนกลยุทธ์การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                    
พ.ศ. 2559 – 2563 โดยมียุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงสมควรจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
พ.ศ. 2559 – 2563 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอแผนกลยุทธ์การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
    “มาตรา ๑๘ (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาการเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ส าหรับรายการที่ประมาณการไว้เกิน  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                
พ.ศ. 2558 (Action Plan) เพ่ือด าเนินพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งงบประมาณจากนักศึกษาภาคพิเศษตามแผนรับไว้           
ที่กองนโยบายและแผน จ านวน 35,805,800 บาท และโอนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ตามจ านวนนักศึกษาภาคพิเศษที่รับได้จริงที่ เข้าเรียนภาคการศึกษาที่  2/2557 และภาคฤดูร้อน/2557          
จ านวน 6,284,700 บาท ท าให้มีงบประมาณบางส่วนที่ประมาณการไว้เกิน จ านวน 29,521,100 บาท 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปรับลดวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับรายการที่ประมาณการไว้เกิน จ านวน 
29,521,100 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ยอดงบประมาณสูงเกิน
ความเป็นจริงและส่งผลต่อการบริหารด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2558 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       “มาตรา ๑๘(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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 3.5  พิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) รองรับ
การด าเนินงานตามพันธกิจและการจัดท าแผนปฏิบัติการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ                  
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๗   

 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัต ิ– เพ่ือทักท้วง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชา  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้มีมติเห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จ านวน 3 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
  1.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    
  3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  และให้มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู่ในหลักสูตรนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่             
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา นั้น  
  เนื่องจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการน าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ไปพัฒนา
เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอปิด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จ านวน 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยมีนักศึกษาอยู่   
จ านวน 7 คน 
   2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยมีนักศึกษาอยู่ จ านวน  9  คน 
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีนักศึกษาอยู่ 
จ านวน 9 คน 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังคงเปิดสอนนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว
จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา แต่จะไม่รับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 เป็นไปต้น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕8 

  ประกอบกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้งดรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 – 2557 
ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยมีนักศึกษาอยู่ จ านวน  1  คน และยังคงเปิดสอนนักศึกษา
ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา แต่จะไม่รับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นไปต้น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕8 
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จ านวน 4
สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

    “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑.  พิจารณาอนุมัติ ปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
   (๑)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   (๒)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   (๓)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   (4)  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2549) 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2558 ได้มีมติอนุมัติหลักการ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้
แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาภาษา            
และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการทบทวนและแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2559) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
           ๑. พิจารณาอนุมัติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
         ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕8 
วันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.๑  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ..........................................................  
............................................................................................................................................................................ ...........  
...................................................................................................................... .................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................................  
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 ๕.๒  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -  
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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