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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
     1.1  เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2  เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 4.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา                 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 และระดับปริญญาโท ประจ า 
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561  
 4.5 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 4.6 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561 - 2565               
(ฉบับทบทวน) 
 4.7 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 เพิ่มเติม 
 4.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.10 พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจ าเดือนเมษายน 
2562 
 5.3 รับทราบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
 5.4 รับทราบรายงานประจ าปี 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านท้องถิ่น 28 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ 
ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย จัดประชุมความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุม จ านวน 80  แห่ ง มีผู้ เข้าร่วมประชุม              
141 คน ดังนี้ 
 1. จังหวัดลพบุรี 59 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม
ประชุม 107 คน 
 2 . จั งห วั ด ส ระบุ รี  1 2  ห น่ ว ย งาน  
ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน 
 3. จังหวัดสิงห์บุรี 9 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม
ประชุม 15 คน  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน
ท้องถิ่น และหัวหน้าสาขาวิชาจากคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 200 คน ได้ร่วมรับฟังข้อมูล
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นในประเด็น
ต่างๆ เพ่ือน าประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นมาวิเคราะห์ และจัดท าเป็นโครงการ แผน
ความต้องการประจ าปี  เพ่ื อให้มหาวิทยาลัย 
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

1. มหาวิทยาลัย 
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ด้านบริหาร 5 มิถุนายน 2562 
ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ได้น้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หั วในด้านการศึกษา ด้ วยการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “พระราช             
กรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10”  
 ผู้ เข้ าแ ข่ งขั น แล ะผู้ ค วบ คุ ม ทั้ งห ม ด              
218 คน โรงเรียนที่ เข้าแข่งขันทั้ งหมด  21 
โรงเรียน (37 ทีม)  

1. ส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม  
2. ส านักงาน
อธิการบดี 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้าน
บริหาร 
(ต่อ) 

 

  ผลรางวัล  
  ระดับประถมศึกษา  
       รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1  
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนวัดพุแค  
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 
  ระดับมัธยมศึกษา  
       รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนสุธีวิทยา ทีม 1 
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ทีม 2 
  ระดับอุดมศึกษา  
   รางวัลชนะเลิศ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม 3 
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทีม 6 
       รางวัลลองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทีม 2 
 2. การประกวดจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาตาม            
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียน” 
 ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทั้งหมด  60 คน โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด 4 โรงเรียน (12 ทีม) 
  ผลรางวัล 
 ระดับประถมศึกษา  
      รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 
 ระดับมัธยมศึกษา  
     รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี 
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบ
สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 ระดับอุดมศึกษา  
      รางวัลชนะเลิศ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คือ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ทีม 1 
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 คือคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทีม 4 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร 
(ต่อ) 

วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 8 
มิถุนายน 2562  
ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึก
ส่วนหลัง กองบัญชาการทหาร
มห าด เล็ ก ราช วั ล ลภ รั กษ า
พระองค์ เขตพระราชฐานใน
พระองค์ “วิภาวดี” 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการฝึกอบรม
โค รงก ารจิ ต อ าส าพ ระราช ท าน ต าม แน ว
พระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร
พ้ืนฐาน” รุ่นที่ ๑/๖๒ รายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบด้วย 
 หมวด 1 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ 
 หมวด 2 วิชาอุดมการณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 หมวด 3 วิชาองค์ความรู้จิตอาสา 
 หมวด 4 วิชาศาสตร์พระราชา 
 หมวด 5 วิชาศึกษาดูงาน 
 ทั้งนี้ ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอด ปลูกฝังให้กับประชาชนและเยาวชน 
รวมทั้ ง  เกิ ด ก ารบู รณ าการการท างาน ใน
หน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ 
กิจการนักศึกษา 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562    
ณ  อ า ค า ร รั ต น เท พ ส ต รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
จะมาท าพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินในพ้ืนที่ภาคกลาง 
9 จังหวัด “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม” ครั้งที่ 12  

มหาวิทยาลัย 

ด้านนักศึกษา 18 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องพระปกเกล้า  
อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี              

ผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560  

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา 
3. กองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
ณ อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

คณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดลพบุรี จะจัด
อบรมจิตอาสาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จ านวน 4,000 คน 

มหาวิทยาลัย 

 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562               
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  6/2562 เมื่อวันที่                      
24 พฤษภาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562              
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 21) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  

3.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

3.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

3.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) สังกัดคณะครุศาสตร์  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
  1. คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา    
ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 1 คน  และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต             
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน           
1 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2 คน ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 

  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 439 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 342 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 97 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 
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  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2562   

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอตอ่สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 27, 31 พฤษภาคม และ 4 – 6 มิถุนายน 2562    

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
พิจารณ าให้ ความ เห็ นชอบ เสนอการให้ป ริญ ญ าบัณ ฑิ ตแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี                 
จ านวน 439 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 - 8 
  1.1.2 สาขาวิชาเคมี 5 - 5 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 - 8 
  1.1.4 สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 - 11 

รวมทั้งหลักสูตร 32 - 32 
รวมทั้งสิ้น 32 - 32 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 13 - 13 
 2.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 - 30 
 2.1.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 52 - 52 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 45 - 45 
 2.2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 70 16 86 

รวมทั้งหลักสูตร 115 16 131 
รวมทั้งสิ้น 167 16 183 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 - 12 

รวมทั้งหลักสูตร 12 - 12 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  6 - 6 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  5 20 25 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3 - 3 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 12 52 64 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 - 5 
  3.2.6 สาขาวิชาการตลาด 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 34 72 106 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 23 5 28 

รวมทั้งหลักสูตร 23 5 28 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 16 - 16 

รวมทั้งหลักสูตร 16 - 16 
รวมทั้งสิ้น 85 77 162 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

3 4 7 

  4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) 21 - 21 
  4.1.3 สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 25 4 29 
รวมทั้งสิ้น 25 4 29 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 - 4 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 - 2 
  5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 - 27 

รวมทั้งหลักสูตร 33 - 33 
รวมทั้งสิ้น 33 - 33 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 342 97 439 
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 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 439 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

 

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

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 3. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 439 คน            

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
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 4.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 แต่เนื่องจาก การพิจารณาการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย                
มีเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายวิชาการ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 มิได้ก าหนดให้แต่งตั้ง                   
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สามารถแต่งตั้งรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการตามที่อธิการบดีมอบหมาย                 
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....                    
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้มรี่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และมอบเลขานุการ
ด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 5) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร             

งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕62 
วันศุกร์ที ่21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว มิได้ก าหนดให้การขอประเมินผลการสอน
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ท าการประเมินผลการสอนไว้ล่วงหน้าได้ มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้ประเมินผลการสอนได้ล่วงหน้าและเก็บผลการประเมินผลการสอนไว้เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล               
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562                   
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้มีร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
และมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 – 5) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                  
  “มาตาม 17 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา...” 
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  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
  “มาตรา 65/1 การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง 
และค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................... .....................................................................................................  
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 4.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา                 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 และระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561  
   

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องจาก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทาง               
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของส่วนราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้เฉพาะนักศึกษาที่มีอยู่ปัจจุบันเท่านั้น ส าหรับนักศึกษาตามแผนรับที่ เข้าเรียนในระหว่าง
ปีงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเมื่อมีการรับนักศึกษาจริงเท่านั้น  
  มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา
ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 จ านวน 194 คน และนักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาประจ า
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 จ านวน 9 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา / คณะ / สาขาวิชา ดังนี้ 
 

นักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

ทีเ่ข้าใหม่
(ลงทะเบียน) 

ระดับปริญญาตรี 1. คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 23 คน 
 การจัดการ (เทียบโอน)  36 คน 

การบัญชี (เทียบโอน) 54 คน 
การจัดการ   62 คน 

2.คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 19 คน 

รวมนักศึกษา 194 คน 
รวมรายรับ 1,100,530 บาท 

ระดับปริญญาโท 1. คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ 9 คน 
รวมนักศึกษา 9 คน 

รวมรายรับ 270,000 บาท 
รวมรายรับทั้งสิ้น 1,370,530 บาท 

 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย                      
พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
  “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
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  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากรายรับดังกล่าวร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 1,096,400 บาท 
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2562 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562               
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 
และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 จ านวน 1,096,400 บาท ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 21) 
    

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ “ให้มหาวิทยาลัยท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ           

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย            
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณเกินกว่าที่
ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 

 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/
2561  จ านวน 1,096,400 บาท เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561              
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 นั้น 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ซ่ึงมีผลการด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 2 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 รายการ รวมเป็น 8 รายการ
จ าแนกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

   
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประ จ าปี  พ.ศ. 2562                          
รอบ 6 เดือน (วันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2562) ทั้ งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562                  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 16)         
       
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 

ล าดับที่ ด้าน ความเสี่ยง  

จ านวนการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการ 

รวม 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จตามก าหนด 
() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการแล้ว 
เสร็จล่าช้า
กว่าก าหนด 

() 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 

1. ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ 

2 
(ร้อยละ 67) 

1 
(ร้อยละ 33) 

- - 3 
 (ร้อยละ 100) 

2. ด้านการเงิน แนวโน้มของรายรับ 
จากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

- 3 
(ร้อยละ 100) 

- - 3 
  (ร้อยละ 100) 

3. ด้านอื่นๆ ความเสี่ยงจากอัคคีภัย - 2 
(ร้อยละ 100) 

- - 2 
(ร้อยละ 100) 

รวม 
2 

(ร้อยละ 25) 
6 

(ร้อยละ 75) 
- - 

8 
(ร้อยละ 100) 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
   

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561 - 2565               
(ฉบับทบทวน) 
 
   - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในที่ประชุม-  
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 4.7 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านการบริหารรัฐกิจ ให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ น าทักษะ
การวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 30) 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
  3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 เพ่ิมเติม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 ซึ่งผ่านสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ 
วันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๒ นั้น  
  การรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ผลปรากฏว่า มี 6 สาขาวิชา รับนักศึกษา
มากกว่าแผนรับ สรุปดังนี้ 
   

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
แผนรับ รับจริง 

(รายงานตัวช าระเงิน) 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
 (1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  40 49 
    1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
 (2) สาขาวิชานิติศาสตร์  50 51 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 (1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  40 42 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
 (1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 55 57 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  
  (1) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50 51 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)   
 (1) สาขาวิชาการบัญชี 75 80 

 

  มหาวิทยาลัย เห็นว่า เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายด้านการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษา จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14) 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
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 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ิมเติม 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
   1. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะ
วิทยาการจัดการ  
   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมือ่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2559  นั้น 
   เนื่องจาก สาขาวิชาการจัดการ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ภัสสร์ศศิร์ อภิยาหอม เพ่ือให้จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง  เขตจ านันต์ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง เขตจ านันต์ คงเดิม 
๒. อาจารย์โสพิศ ค านวนชัย ๒. อาจารย์โสพิศ ค านวนชัย คงเดิม 
๓. อาจารย์สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ ๓. อาจารย์สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ คงเดิม 
๔. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม ๔. อาจารย์ภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม เปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสร์ศศิร์ อภิยาหอม ๕. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม เปลี่ยนแปลงล าดับ 

  

   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม           
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 13) 
 
  2. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
คณะวิทยาการจัดการ 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น 
  เนื่องจาก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑. อาจารย์กฤษณะ ย้อมสี ๑. อาจารย์กฤษณะ ย้อมสี คงเดิม 
๒. อาจารย์จารุมาศ รักทองหล่อ ๒. อาจารย์จารุมาศ รักทองหล่อ คงเดิม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ  สมหวัง ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ สมหวัง คงเดิม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ ๔. อาจารย์อุษณี จิตติมณี เปลี่ยนแปลง 
๕. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม ๕. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม คงเดิม 
  
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่             
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 14 - 27) 
 
  3. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)                
คณะวิทยาการจัดการ 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ นั้น 
  เนื่องจาก สาขาวิชาการจัดการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสว่าง ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
๒. รองศาสตราจารย์กุลชลี พวงเพ็ชร์ ๒. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
๓. อาจารย์อุษณี จิตติมณี ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ เปลี่ยนแปลง 
๔. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา ธรรมประมวล ๔. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา ธรรมประมวล คงเดิม 
๕. รองศาสตราจารย์สาคร กล้าหาญ ๕. รองศาสตราจารย์สาคร กล้าหาญ คงเดิม 
  

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม            
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่              
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 28 - 34) 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
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   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)                 
   2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)   
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)                 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)   
               
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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 4.10 พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
    ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์งดรับนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และขอย้ายนักศึกษา เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 
   ๑. ปัจจุบันสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน             
ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด เนื่องจากมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ จ านวน 1 คน และอยู่ระหว่างการรับอาจารย์ใหม่ ประกอบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒               
มีอาจารย์ลาออกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน 
   ๒. จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียนในภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๗ คน ในจ านวนนี้ช าระเงินแล้ว จ านวน ๔ คน ซึ่งจ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงได้ด าเนินการให้นักศึกษาที่สมัคร     
เข้าเรียนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ย้ายสาขาวิชาโดยความ
สมัครใจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒        
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชาที่ย้ายไปเรียน หมายเหตุ 

๑ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๑ นางสาววิภาวี อยู่ญาติมาก การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
๒ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๒ นางสาวเหมือนฝัน แถมจันทึก การบัญชี  
๓ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๓ นางสาวปนัดดา คชสาร  ผู้สมัครย้ายไป

เรียนที่
มหาวิทยาลัยอื่น 

๔ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๔ นางสาวลลิตา เกตุอยู่ การจัดการ  
๕ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๕ นายธนพล ร่มพุดตาน การจัดการ  
๖ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๖ นางสาวสุนิสา ตระกูลราช การจัดการ  
๗ ๖๒๑๗๔๙๓๐๑๐๗ นางสาวปัทมสร เมฆกระจ่าง การบญัชี  

 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาอนุมัติการงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
               
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562                

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
เมษายน 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่  ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
เมษายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 29)               
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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 5.3 รับทราบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
   

  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ ได้มีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 
2562 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัย                   
จึงสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

หมวด ส่วนที่ มาตรา 
หมวด 2  หลั กการของการ
จัดการอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 5 หลักความเสมอภาค 1 8  สถาบั น อุ ดมศึ กษ าต้ อ งจั ด ส รร
งบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพ่ือเป็น
ทุกการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดและประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป 

 ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล 20 สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มี
ประมวลจริ ยธรรมของนายกสภาสถาบั น 
อุ ด ม ศึ ก ษ า  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมี
กลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับ
ใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

  21 นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่ างในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างมี                
ธรรมาภิบาล 
     ให้ สภาสถาบัน อุดมศึกษาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลาง
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ท าหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบั งคับ             
ว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
22 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจ  
ที่ มี ต่ อผู้ เรี ยน  บุ คล ากร สั งคม  และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และ
ประกาศต่อสาธารณะเพ่ือให้รับทราบกัน
อย่างกว้างขวาง 
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หมวด ส่วนที่ มาตรา 
หมวด  2  หลั กการของการ
จัดการอุดมศึกษา 

       สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศ  
ตามวรรคหนึ่ง 
    การก าหนดพั นธกิ จตามมาตรานี้ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงพันธกิจ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศเป็นระยะ ทั้ งนี้  ตามที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

หมวด 4 หน้าที่และอ านาจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษา 31 หลั กสู ตรการศึ กษาที่ สภาสถาบั น 
อุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้ต้อง
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ า 
ด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐาน            
การอุดมศึกษาก าหนด และต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ
ห รื อ ทั ก ษ ะอ าชี ว ะชั้ น สู ง  ห รื อ ก า ร
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
เพ่ือพัฒนาสังคม 
    สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตร
การศึ กษาหรือการเรี ยนการสอน ใน
รูปแบบที่หลากหลายจนถึงระดับปริญญา 
ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ 
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะ การท างาน
ของบุคลากรในทุกช่วงวัย 
    การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไร
ให้ แก่สถาบัน อุดมศึกษาเป็ นหลักจะ
กระท ามิ ได้  ในกรณี ที่ คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัด
การศึกษาในหลักสู ตรการศึกษาใดมี
ลักษณะดังกล่าวให้สั่งสถาบันอุดมศึกษา
ให้แก้ไขหรือยุตกิารกระท าดังกล่าว 
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หมวด ส่วนที่ มาตรา 
หมวด 4 หน้าที่และอ านาจของ
สถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือ
กับหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ื อสนั บสนุ นการจัด               
การเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง 
และเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 
     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลง
ร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัด
หลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วน
หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและอีกส่วนหนึ่งใน
สถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว 
     ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาต  
ให้บุ คลากรและผู้ เรียนไปปฏิบั ติ งาน        
ในหน่วยงานดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

หมวด ๗ การควบคุมและก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

 51 วรรคสอง ในกรณีที่มีปัญหาในการ
ด าเนินกิจการของสถาบัน อุดมศึกษา      
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ ขัดต่อ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง หรือไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่าง
ร้ายแรง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีโดย
ข้ อเสนอแนะของคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  แจ้งสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น   ในกรณีที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ ด าเนินการ
ล่าช้าเกินสมควร หรือไม่สามารถแก้ไข
ปั ญ ห าดั งกล่ าว ได้  ให้ รั ฐ มน ตรี โด ย
ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของ 
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หมวด ส่วนที่ มาตรา 
หมวด ๗ การควบคุมและก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

 คณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษ าห รื อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
แล้วแต่กรณี วินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้กระท าการ 
ยับยั้ง หรือยุติการด าเนินการของสถาบัน 
อุดมศึกษาดังกล่าวได้ 
5 1  ว ร ร ค ส า ม  ใน ก ร ณี ที่ ส ภ า
สถาบั นอุดมศึ กษาของรัฐในสั งกั ดของ
กระทรวง เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการสั่ง
ให้กระท าการ ยับยั้ง หรือยุติการด าเนินการ
ตามวรรคสองมิชอบ ให้สามารถอุทธรณ์
ต่อคณะรัฐมนตรีได้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลาการด าเนินการตามค าวินิจฉัยหรือ
ค าสั่งนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ค า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง
คณะรัฐมนตรี ในการด าเนินการตามวรรค
นี้ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีก็ได้ 

  5 4  ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส ภ า
สถาบั น อุ ดมศึ กษาจะอนุ มั ติ เพ่ื อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนได้ จะต้องเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี ก าหนด
โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  55 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๔ และ    
ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิด
สอนตามหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวได้ 
    ให้ เป็ นหน้ าที่ ของคณ ะกรรมการ
มาตรฐาน ก าร อุ ด ม ศึ ก ษ าที่ จ ะ ต้ อ ง
ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับแจ้ง
ตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตาม
มาตรา ๕๔ หรือไม่ ในกรณีที่ เห็นว่าไม่
เป็นไปตามมาตรฐานให้คณะกรรมการ 
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หมวด ส่วนที่ มาตรา 
หมวด ๗ การควบคุมและก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

 ม า ต ร ฐ า น ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า สั่ ง ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และในกรณีจ าเป็น
เพ่ือป้องกันความเสียหาย คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบัน 
อุดมศึ กษาระงับการด า เนิ นการตาม
หลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้ 
63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา ๖๒
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไป
พิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้ง 
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็น
ข้ อมู ล ส าห รับ ก ารป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภายนอก 
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่
อาจด า เนิ นการปรับปรุ งและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งได้ เพราะ
การขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคนให้
สถาบัน อุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
สภ าสถาบั น อุดมศึ กษ ารายงาน เหตุ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  เพ่ือเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

หมวด ๘ การคุ้มครองผู้เรียน  71 ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่ง
การตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมีการ
สั่ ง ให้ ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าระ งับ ก าร
ด าเนินการตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง หรือ
มีการไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๖ 
อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือ
ก าร ส า เร็ จ การศึ กษ าของผู้ เรี ยน ให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา 
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หมวด ส่วนที่ มาตรา 
หมวด ๘ การคุ้มครองผู้เรียน (ตอ่) 
 
 
 

 

 นั้นหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนด าเนินการ
เพ่ื อแก้ ไขและเยี ยวยาผู้ เรียนที่ ได้ รับ
ผลกระทบด้วย 
     การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ งไม่ มี ผลให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาหรืออธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติ
หรือรับผิดชอบในการดาเนินการอันเป็น
เหตุ ให้ เกิ ดผลตามวรรคหนึ่ ง พ้นจาก     
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
72 ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร 
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต ครอบง าให้
ผู้เรียนกระท าหรือไม่กระท าการใด 

หมวด ๙ บทก าหนดโทษ ส่วนที่ 2 โทษทางอาญา 7 8  น าย ก ส ภ าส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
     ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ เป็น
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ครอบง าให้ผู้เรียน
กระท าการในทางเพศ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้
ในวรรคหนึ่ง 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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 5.4 รับทราบรายงานประจ าปี 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2553 ก าหนดให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
และจัดท ารายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย นั้น 
   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยจ าแนก ดังนี้ 
    1. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 2. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 3. การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต 

  4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งโดยสภามหาวิทยาลัย 
  5. ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
  6. ประมวลภาพกิจกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานประจ าปี 2561 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานประจ าปี 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

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

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

......................................................................................................................................................................... ..... 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


