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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่ 9/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/๒๕๕9 วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต      
        3.2 พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
     3.3 พิจารณารายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ิมเติม 
     3.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปการศึกษา 2559 ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 
     3.5 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.6 พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

  -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/๒๕๕9  
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 

2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงเปนไปตาม    

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 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 วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ        
การประชุม 

  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 11 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรและการสอน 2 
การจัดการ 2 

รวมท้ังส้ิน 16 
 

 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 18 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 10 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 6 

รวม 44 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 

รวม 3 
รวมท้ังส้ิน 47 
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    3.2 พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเปนตองออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุ
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือใชดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุท่ีใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี สรุปขอเท็จจริง ดังนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุ
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ มีท้ังหมด ๔ หมวด ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓  
  ๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลพบุรี ไดแจงวาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดแยงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยังไมไดยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย          
การพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ แตมีบันทึกขอความแจงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ขอใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
โดยวิธีตกลงราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๔. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดดําเนินการจัดหาพัสดุ  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ๕. ป พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ไดมีหนังสือแจง ดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ) 
๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙  ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเวนการปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และยกเวนการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Bidding : e - bidding) กําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จากเดิม การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา 
ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดวงเงินเพ่ิม เปน การซ้ือหรือการจาง
ครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ฯลฯ  
  ๖. เพ่ือใหการจัดหาพัสดุ ถูกตองมีระเบียบฯ อางอิงท่ีชัดเจน จึงเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  7. ฝายบริหารไดนําขอเท็จจริง  และประเด็นท้ังหมด  (ขอ ๑ - ขอ ๖)  หารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติให
ยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รางระเบียบมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบงัคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
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  “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี                   
ท่ีเก่ียวของ” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการพัสดุจากเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 พิจารณารายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ิมเติม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ รายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร       
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ รับทราบรายงานเบื้องตน การตรวจสอบการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ 
รายงานขอมูลเพ่ิมเติม ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัย              
ในครั้งตอไป นั้น 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ิมเติม ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและใหความเห็น ดังนี้ 
  1. สรุปรายละเอียดนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. สรุปผลการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลยั และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. เพ่ือทราบและใหความเห็น 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 

 

    3.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีความประสงคขอเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ .ศ .  2555) สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ .บป . ) โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) แบบบางสวนเรียนใน
มหาวิทยาลัยและบางสวนเรียนนอกท่ีตั้ง (51 : 49) โดยใชหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                             
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกัน และขอเปดเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 โดยสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน 
ท้ังนี้ ใหพิจารณาเกณฑการรับนักศึกษาใหเปนไปตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหอยูในการดูแลของ
หัวหนาสาขาวิชาจนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษา 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปดสอนของ

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาท่ี 2                   
ปการศึกษา 2559 ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช             
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เพ่ือใชเปนกรอบ
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และใหความสําคัญกับการนํานโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลสูการปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศตามภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดผานการพิจารณาให             
ความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 5                 
กันยายน 2559 และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี                               
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 และครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 20 กันยายน 2559 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  (เอกสารประกอบการพิจารณา มอบใหในวันประชุม) 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๗   

 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.๖ พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  จันทรเรือง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
คณะครุศาสตร ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ ไดยื่นคํารองขอตอเวลาราชการ  
  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ ไดพิจารณาคุณสมบัติของรองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย จันทรเรือง ผูขอตอเวลาราชการแลว ปรากฏวามี
คุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๕ ทุกประการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้ง ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นสมควรสงขอมูล
การพิจารณาตออายุราชการรองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย จันทรเรือง เสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการตออายุราชการตอไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

๒. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ขอ ๗ (๓) 

“ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตอเวลาราชการ
ใหแกขาราชการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

 4.1 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(หลักสตูรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยเปดรับ
นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนมา นั้น เนื่องจาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไมไดเปดรับนักศึกษาติดตอกันมากกวา 2 ปการศึกษา ประกอบกับอาจารยประจําหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) ซ่ึงมีนักศึกษาอยูในหลักสูตร จํานวน 50 คน โดยคณะวิทยาศาสตร             
และเทคโนโลยี ยังคงเปดสอนนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา แตจะไม
รับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559  เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม 8/2559 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2559  
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 

 

 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 9/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


