
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต     
      ๓.๒  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกต้ังจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ  
     ๓.๓  พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ ประจําหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และขอเพ่ิมเติมในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  
      ๓.๔  พิจารณาการขอปรับลดวงเงิน งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   ๔.๑  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน ๔ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๔.๒  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗   
      ๕.๒  รายงานการรับ – จา่ยงบประมาณเงินรายได้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 

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

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต 

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ       
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ              
การประชุม 

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

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

  ๓.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
สรุปจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคพิเศษ  
   การบริหารการศึกษา ๒๘
   หลักสูตรและการสอน ๑
   เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒
   รัฐประศาสนศาสตร์ ๒๑
   การจัดการ ๑๔
   การจัดการทั่วไป ๒

รวมทั้งสิ้น ๖๘
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๒
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๗
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑๔
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๕
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๑
บัญชีบัณฑิต ๘
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓
นิเทศศาสตรบัณฑิต ๑

รวม ๕๕
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๘
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑๑
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๔๑
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๙๔
บัญชีบัณฑิต ๑๕

รวม ๑๙๑
รวมทั้งสิ้น ๒๔๖

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ท่ีมิใช่ผู้บริหาร ซ่ึงเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชุดเดิมว่างหน่ึงตําแหน่ง เน่ืองจาก
กรรมการบริหารงานบุคคลฯ ท่านเดิม ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลฯ โดยตําแหน่งด้วย ประกอบกับข้อ ๑๐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดว่า “....ให้มีการ
เลือกต้ังกรรมการสายวิชาการ ตามข้อ ๕(๗) เพ่ิม จํานวน ๑ คน โดยให้มีวาระเท่ากับกรรมการชุดเดิม” 
  บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกต้ังจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จํานวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
   ๑.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ํากลาง 
   ๒.  อาจารย์อภิชาติ  อาวจําปา 
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยให้มีวาระเท่ากับกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีชุดเดิม เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๕ เดือน ๓๓ วัน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      “มาตรา ๑๘(๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๕  
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่
ผู้บริหาร ซึ่งเลือกต้ังจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๓  พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ ประจําหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และขอเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา                 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓                
 
  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจากการดําเนินการทางสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (๔ ปี) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการกําหนดวุฒิ 
และครุยวิทยฐานะเพ่ิมเติมไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
  ๑.  พิจารณาอนุมัติการกําหนดปริญญาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ และอักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ดังน้ี 
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามช้ัน คือ  
   (ก)  เอก  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” 
                    และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข)  โท  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.” 
   (ค)  ตร ี เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.” 
  ๒.  พิจารณาอนุมัติสีประจําสาขาวิชา คือ 
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ สีเขียวไพร 
   และขอเพ่ิมเติมใน มาตรา ๓ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม              
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยทีม่ิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
 
           “มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มคีรุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร และครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ 
ครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอย่าง 
ใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” 
  “มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย 
นักศึกษาได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
       
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ ประจําหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และขอเพ่ิมเติมในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ                
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓                    

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาการขอปรับลดวงเงิน งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
เพ่ือดําเนินพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยน้ัน  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยต้ังงบประมาณเงินรายได้สํารองไว้ที่กองนโยบายและแผน 
สําหรับนักศึกษาแผนรับ ๕๙.๘๒๗๗ ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเฉพาะวงเงินที่
ได้รับจากนักศึกษาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จํานวน ๑๔.๐๑๒๑ ล้านบาท ทําให้มีงบประมาณส่วนที่ประมาณการไว้เกิน
จํานวน ๔๕.๘๑๕๖ ล้านบาท  
  ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับลด
วงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๕.๘๑๕๖ ล้านบาท ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ยอด
งบประมาณสูงเกินความเป็นจริง และส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยให้
ข้อเสนอแนะว่า ให้จัดระบบการต้ังงบประมาณปีต่อไป โดยใช้ยอดที่นักศึกษาลงทะเบียนจริง และประมาณการเพ่ิม
อีกประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       “มาตรา ๑๘(๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 

 ๔.๑  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจําหลักสตูร 
จํานวน ๔ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   

         สรุปเรือ่ง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับเปลี่ยนอัตรากําลังของบุคลากร ดังน้ัน เพ่ือให้การ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร มีรายละเอียด ดังน้ี 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
    จากเดิม   ๑.  นางศิริพันธ์  โรจนุตมะ  เกษียณอายุราชการ 
      ๒.   Mr. James Timothy Bland สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
    เปลี่ยนเป็น ๑.  นางสาธิตา  สังข์พงษ์   
      ๒.  นางสาวพิจิตรา  พาณิชย์กุล 
      ๓.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธ์ิทอง 
    และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ คน คือ 
      ๑.  นางศิริพันธ์  โรจนุตมะ    เปลี่ยนเป็น  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 
      ๒.   Mr. James Timothy Bland   เปลี่ยนเป็น Mr. Pierre Bruneau 
  ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 
    จากเดิม  ๑.  นายปรีชา  สุขเกษม  ย้ายสังกัดสาขาวิชา 
      ๒.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง ย้ายสังกัดสาขาวิชา 
      ๓.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร ย้ายสังกัดสาขาวิชา 
    เปลี่ยนเป็น ๑.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรื่องวัฒกี 
      ๒.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
      ๓.  Mr. Patrick  Duclou 
    และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ คน คือ 
      ๑.  นายปรีชา  สุขเกษม  เปลี่ยนเป็น นางสาวพิมพ์ระวี  เรื่องวัฒกี 
      ๒.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง เปลี่ยนเป็น นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
      ๓.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร เปลี่ยนเป็น Mr. James Pridmore 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
 
  ๓.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
    จากเดิม  ๑.  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน เตรียมเป็นศักยภาพการเปิดสอนระดับปริญญาโท 
     ๒.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์  ย้ายสังกัดสาขาวิชา 
     ๓.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ เตรียมเป็นศักยภาพการเปิดสอนระดับปริญญาโท 
     ๔.  นายเกรียงไกร  ใยคง  เตรียมเป็นศักยภาพการเปิดสอนระดับปริญญาโท 
     ๕.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ เตรียมเป็นศักยภาพการเปิดสอนระดับปริญญาโท 
    เปลี่ยนเป็น   ๑.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
      ๒.  นางรุ่งทิวา  เกตุมาก 
      ๓.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน คือ 
     ๑.  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน เปลี่ยนเป็น  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
     ๒.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์  เปลี่ยนเป็น  นางรุ่งทิวา  เกตุมาก 
     ๓.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ เปลี่ยนเป็น  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
     ๔.  นายเกรียงไกร  ใยคง  เปลี่ยนเป็น  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
     ๕.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ เปลี่ยนเป็น  นายพงษ์เทพ  ไทยฉาย 
  ๔.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
     จากเดิม นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี  เปลี่ยนเป็น นายอภิชาติ  เกิดทวี 
 
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวน ๔ หลกัสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๒  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
จํานวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนอัตรากําลังของบุคลากร                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 
  ๑.  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
   จากเดิม  นางสาวอมรรัตน์  จี้เพ็ชร   เปลี่ยนเป็น นางสาวนวลช่ืน  ธานีพูน 
  ๒.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   จากเดิม  นางสาววิไลรัตน์  สุจริต  เปลี่ยนเป็น นายสรายุทธ์  พานเทียน 
  ๓.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   จากเดิม  นางสาวสุภาพ  นนทะสันต์  เปลี่ยนเป็น   นางสาวเพ็ญศิริ  คงสิทธ์ิ 
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียด            
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวน ๓ หลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

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

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

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

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

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

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


