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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/๒๕63 
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ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
------------------------ 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่            
16 ธันวาคม 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562)  
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4.7 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
 4.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.9 พิจารณาการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562  
 5.2 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
 5.3 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
 5.4 รับทราบก าหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)            
สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ....................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
 
   1.1.2......................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร 
 

วันที่ 16 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ 
อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนสถานที่               
จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดลพบุรี  

-  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี           
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ
กิจการนักศึกษา 

ด้านวิชาการ 
 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ทดสอบวัดความรู้ พ้ืนฐานเพ่ือคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
สาธิ ตมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-  โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค 
ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  
 
 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ าน ศึ ก ษ า แ ล ะ
หน่วยงานต้นสังกัด  เ พ่ือสร้างความรู้              
ความ เข้ า ใ จ เกี่ ย วกับกรอบแนวทาง               
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
และกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับข้ันพื้นฐาน 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน ๔๐ คน 

- ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
-  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี           
ฝ่ายประกันคุณภาพ
องค์การและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

ด้านนักศึกษา 
      

วันที่ ๑๐ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต    
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้ งที่  ๔๗ โดยมีกีฬาที่ส่ งเข้าร่วมการ
แข่งขัน ๔ ชนิดกีฬา 

๑. แบดมินตัน  
๒. ยูยิตสู 
๓. เซปักตะกร้อ 
๔. เปตอง 

-  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี               
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ
กิจการนักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 

วันที่  ๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รับรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๓ 

-  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี              
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ
กิจการนักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562               
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่                      
16 ธันวาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2562              
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 33) 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................  
………………………………………………………………………………………......……..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี 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 13/2562               
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562               
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562                

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

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

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

............................................................................................................................................................................. .  
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 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ                   
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... นั้น 
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับ
ดังกล่าว ตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบค าจ ากัดความของค าว่า “อาจารย์พิเศษ”                 
ในระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน และพระราชบัญญัติ              
ที่เก่ียวข้อง มาเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....และมีมติ มอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ และให้เสนออธิการบดีพิจารณาตรวจสอบก่อน เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนมกราคม 2563 ต่อไป 
  บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 6)  
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 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” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 วรรคสาม  
      “ … 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง               
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
           พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งอาจารย์ พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษ                   
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………......………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน 

ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ     

จ านวน 1 คน 
  2. หลักสูตรประประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน 
  โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ

ให้ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  
  1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้        

    (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
    (2) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
  2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา   
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   (1) คณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
   (2) คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

  3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ จ านวนทั้งสิ้น 7 คน เป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 1 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 6 คน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563              

  4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 7 คน   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต ดังนี้ 

  1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 คน 

  2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน                           

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
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 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 62 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 51 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 11 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง            
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนธันวาคม 
2562 ดังนี้        

  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23                
ธันวาคม 2562 

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา            
ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 2 – 3 และ วันที่ 6 – 8 มกราคม 2563  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 62 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 1 3 

รวมทั้งหลักสูตร 2 1 3 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 2 3 5 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 22 - 22 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 2 1 3 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 - 6 

 รวมทั้งหลักสูตร 32 2 34 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 - 1 

 รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 - 2 

 รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 37 2 39 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

3 4 7 

  4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  4.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

6 - 6 

  4.1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ก่อสร้าง) 

- 1 1 

 รวมทั้งหลักสูตร 10 5 15 
รวมทั้งสิ้น 10 5 15 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 

 รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น - 1 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 51 11 62 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 62 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” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 คน 
 3. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 62 คน            
   
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………..……….. 
..................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 4.2 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 

 สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 นั้น
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ได้ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน               
ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562  โดยด าเนินการ  3 ด้าน                   
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ซึ่งมีผลการด าเนินงานแล้วเสร็จตามก าหนดทุกรายการ ดังนี้ 
   

ด้าน 

จ านวนการจัดการความเสี่ยงท่ีด าเนินการ 
รวม 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการแล้ว   
เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

(√) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 
1. ด้านกลยุทธ์ 3 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
- - - 3 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
2. ด้านการเงิน 3 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
- - - 3 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
3. ด้านอ่ืนๆ 2 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
- - - 2 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
รวม 8 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
- - - 8 รายการ 

(ร้อยละ 100) 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงาน                   
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวันที่ 18 
ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11)     
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 
กันยายน 2562) 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………..…………………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
( เดิม )  เ พ่ือรับรองหลักสู ตรผ่ านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา                            
(CHE Curriculum Online : CHECO)  นั้น  
  ด้วย Ms. Kanna Imai อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ขอลาออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงได้ด าเนินการ 
สรรหาและรับสมัครอาจารย์ คือ นายสุวัธน์  เรืองศรี ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตรงกับศาสตร์              
ในสาขาวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนด ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ 1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ คงเดิม 
3. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ 3. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ คงเดิม 
4. อาจารย์วิเนส จันทะวงษ์ศรี 4. อาจารย์วิเนส จันทะวงษ์ศรี คงเดิม 
5. Ms.Kanna Imai 5. อาจารย์สุวัธน์  เรืองศรี เปลี่ยนแปลง 

 

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ          
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร ์
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จึงได้ด าเนินการส่งข้อมูล
หลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO) นั้น  
  ต่อมา ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 4 และล าดับที่ 5 
ควรมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านจิตวิทยา ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวรรณ หงษ์นาค 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวรรณ หงษ์นาค คงเดิม 
2. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน 2. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน คงเดิม 
3. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 3. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง กฤตมโนรถ 4. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  คล่องดี เปลี่ยนแปลง 
5. อาจารย์วันทนีย์ บุญสุวรรณ 5. อาจารย์ธันยนันท์ ทองบุญตา เปลี่ยนแปลง 

 

   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2562  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  10 
มกราคม 2563 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและ                
การแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม (หน้า 1 - 9) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                 
คณะครุศาสตร์ 

 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562  

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 นั้น และสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ได้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับสมัครนักศึกษา และเปิดภาคการศึกษา           
ภาคปกติเรียบร้อยแล้ว นั้น 
  แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                 
การบริหารการศึกษา เป็นจ านวน 159 คน ซึ่งตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จะท าการ
รับนักศึกษารวมทั้งสิ้น 35 คน ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 
  1. ภาคปกติ รับ แผน ก แบบ ก2 จ านวน 5 คน และ แผน ข จ านวน 10 คน รวม จ านวน 15 คน 
  2. ภาคพิเศษ รับ แผน ก แบบ ก2 จ านวน 5 คน และ แผน ข จ านวน 15 คน รวม จ านวน 20 คน  
  จึงท าให้การเปิดรับนักศึกษา ด าเนินการได้ในภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2562 เท่านั้น 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

รายละเอียดการรับ 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 (เดิม) ปีการศึกษา 2562 (ใหม่) 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคปกติ 5 10 - - 
ภาคพิเศษ 5 15 10 25 

รวม 10 25 10 25 
รวมทั้งสิ้น 35 35 

 

การเปลี่ยนแปลงแผนรับนักศึกษาดังกล่าว ด าเนินการเฉพาะการรวมจ านวนของภาคปกติและภาคพิเศษ              
ไว้ด้วยกัน ซึ่งจ านวนรวมทั้งหมดที่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเท่าเดิมทั้ง แผน ก แบบ ก2 
และ แผน ข จึงไม่มีผลกระทบต่อแผนการรับที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร มคอ.2 รายงานเพ่ือขอรับและ                     
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) และที่เสนอขอรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพ่ือการประกอบ
วิชาชีพของคุรุสภา 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่                     
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม              
(หน้า 1 - 2) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ระหว่างการรับรองการเปิดสอนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น เนื่องจาก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พบว่า รหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนา
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ ซ้ าซ้อนกับรายวิชาการพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จึงส่งผลให้นักศึกษา
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้ 

 

รหัสรายวิชา (เดิม) รหัสรายวิชา (เดิม) หมายเหตุ 
วท 6003315 การพัฒนาและผลิตสื่อ 
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่ อ            
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา
เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพ             
สื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์  การเลือก
ช่องทางที่ เหมาะสมในการเผยแพร่สื่ อ
ปฏิบั ติ ก าร ใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์              
เพ่ือผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

วท  6003315  วิ จั ย และ พัฒนา
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ท บ ท ว น
วรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์
ข้อมูล  แปลความ สรุปผลรายงาน             
การวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือ
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

รหัสวิชาซ้ ากัน 

 

  ดังนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จึงขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงาน  
ทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                   
เพ่ือให้ถูกต้อง ดังนี้ 
  

รหัสรายวิชา (เดิม) รหัสรายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ 
วท 6003315 วิจัยและพัฒนาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม 
พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ 
สรุปผลรายงานการวิจัย และเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือการน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 

วท  6003411  วิ จั ย และ พัฒนา
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ท บ ท ว น
วรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความ สรุปผลรายงานการ
วิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 

เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 

 

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและ
พัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (1 – 4)  
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

 4.7 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่พิเศษ (5)/2560 เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง ปัจจุบัน               
มีผู้ด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 

รายนามคณะกรรมการชุดปัจจุบัน องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายปราโมทย ์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  
๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ  
3. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
4. นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  
วชิรปัญญาพงศ์ 

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ  

7. นายศุภธี  โตสกุล  นิติกร มหาวิทยาลัย กรรมการ  
8. นางสาวชญานิษฐ์  บุญม ี  นิติกร มหาวิทยาลัย เลขานุการ ลาออก 
9. นายวัชระ  รักษาพล  เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 เนื่องจาก นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ ได้ลาออกจากการเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จึงส่งผลให้นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี นิติกร 
มหาวิทยาลัย พ้นจากการเป็นเลขานุการ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง  

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอชื่อ นางสาวปรารถนา อนุวงษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง แทนผู้ที่ลาออก ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ            
การประชุม (หน้า 1 – 3) 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา  อนุวงษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกร 
สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครอง แทนผู้ที่ลาออก    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

 4.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
   - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี 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 าเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 30)               
 
  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” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.2 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ 
บ.222/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ระหว่าง นายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดี ความว่า 
  “ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้มีค าสั่งก าหนดให้วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ” 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง                  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยสั่งการมอบให้คณะกรรมการ               
เพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครองด าเนินการตามกฎหมาย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖3       
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติ รับทราบและแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง หมายแจ้งก าหนด 
วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่  บ.222/2560 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2562                          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่าง นายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 4 

 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........
...........……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
….................……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
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 5.3 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานศาลปกครองกลาง ได้มีหนังสือแจ้ งค าสั่ งศาล คดีหมายเลขด าที่                               
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5 
ผู้ถูกฟ้องคดี หนังสือถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5 เพ่ือทราบ ความว่า 
  “ด้วยคดีนี้  ศาลได้  มีค าสั่ งให้รวมการพิจารณาคดีหมายเลขด าที่  บ. 310/2559                         
คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 เข้ากับคดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 โดยให้คดีหมายเลขด าที่               
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 เป็นคดีหลัก และมีค าสั่งให้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 
  1. นายพุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม ผู้ ฟ้องคดีในส านวนคดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559                     
คดีหมายเลขแดงท่ี บ. 227/2559 และส านวนคดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 ว่า ผู้ฟ้องคดี 
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ผู้ ถูก ฟ้องคดีที่  1 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่                               
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 และส านวนคดีหมายเลขด าที่  บ.134/2560 ว่า                  
ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 1 
  3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่               
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 และส านวนคดีหมายเลขด าที่ บ . 134/2560 ว่า                
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
  4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่ 
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 3 
  5. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 
ในส านวนคดีหมายเลขด าที ่บ. 134/2560 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 4 
  6. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่                  
บ.134/2560 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 5” 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งศาล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยได้สั่งการมอบให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครองด าเนินการที่เก่ียวข้อง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖3       
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมต ิรับทราบและเห็นควรให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่  
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่มีค าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 
คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 เข้ากับคดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 และให้เรียกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 

 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
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 5.4 รับทราบก าหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 
ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้แนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  2. เพื่อให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีทิศทางการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. เพ่ือเป็นการจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
สามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2563 
  4. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
  ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอแจ้งก าหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง               
“ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย                
สู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (1 - 4) 
 

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบก าหนดการการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)              
สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
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….................……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
   



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


