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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร  มกราคม 2562 มหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายใน
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ร่วมกับ  สถาบันพัฒนา
บุคลากร ด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ สถาบันทีดี
เอ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์มหาชน) หรือ สพร. 

อธิการบดี 

ด้านนักศึกษา วันที่ 11 - 20 มกราคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานี
เกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลางและ
ได้รับการคัดเลือกใน 5 ประเภทกีฬา จากการ
แข่งขันกีฬาเมื่อวันที่  11 – 20 มกราคม 
2562  มีผลการแข่งขัน ดังนี้ 
 1. เปตอง (ผ่านเข้ารอบจากรอบ
คัดเลือก) 6 คน: ประเภท หญิงคู่ / ชายเดี่ยว 
/ หญิงเดี่ยว / ทีมชาย 3 คน 
 2. กรีฑา 2 คน: ประเภท วิ่ง 400 
เมตร ชาย 1 คน และ ทุ่มน้ าหนักหญิง 1 คน 
 3. เทควันโด ประเภทต่อสู้หญิง 1 คน 
 4. แบดมินตัน 5 คน: ประเภท ชาย
เดี่ยว / หญิงเดี่ยว / หญิงคู่ และคู่ผสม 
 5. ยู โด 4 คน:ประเภทต่อสู้ ชาย             
3 คน และต่อสู้หญิง 1 คน 
 รวมนักกีฬา 18 คน 

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา 
2. กองพัฒนา 
นักศึกษา 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

วันที่ 7 – 10 มกราคม 
2562 ณ ห้องประขุม
พระนารายณม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 

มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเน้น 
การพัฒนาผ่านเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรม          
ก่อนเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้ จั ด อบ รม เต รี ย ม คว าม พ ร้ อม การ ใช้                  
e-learning program เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนั กศึ กษา จ านวน 
ประมาณ 6,000 คน   

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
2. ศูนย์ภาษา 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ  

จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี 
และสระบุรี 

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี  ซึ่งในปีงบประมาณ            
พ .ศ .2 5 6 2  มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี                     
ได้ด าเนินการ ใน 4 โครงการ ได้แก่ 
 1. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
 3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 
 4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มหาวิทยาลัย ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ร่วมกับผู้ประสานงานระดับจังหวัด  ทั้ง 3 จังหวัด 
ดังนี้  
 1. วันที่ 1, 7 พฤศจิกายน 2561 รับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและชี้แจงแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับผู้แทนทั้ง 3 จังหวัด  
 2 . วันที่  9  – 1 1  ธั น วาคม  2 5 6 1               
ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานและมอบหมาย
งานให้กับสาขาวิชารับผิดชอบตามศักยภาพ และ
สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละชุมชน ด้วยการมี
ส่วนร่วม ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
ตัวแทนระดับจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด 
 3. วันที่  26 ธันวาคม 2561 และ 9, 
16 มกราคม 2562 ปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่รับผิดชอบในชุมชน 
 4 . วันที่  9  – 1 1  มกราคม  2 5 6 2 
ราย งาน ค วาม คื บ ห น้ า  ก ารด า เนิ น งาน แ ก่                     
ผู้ประสานงานระดับจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด  

อธิการบดี 

 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 1.2.2  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   
 
 สรุปเรื่อง  
 ตามที่ รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกจากกลุ่มที่ 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย แทนคนเดินที่
พ้นจากต าแหน่ง นั้น ต่อมารองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงท าให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก             
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร นับวาระที่เหลืออยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564             
ได้ 2 ปี 1 เดือน 

  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
โดยให้ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ด าเนินการเลือกผู้แทน ปรากฏผู้ที่
ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ 
  ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 

  ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..……………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
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 1.2.3  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า   
  
 สรุปเรื่อง 
 ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า  ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง  
จ านวน 2 คน ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (นับวาระที่เหลืออยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้ 1 ปี 3 เดือน)  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (นับวาระที่เหลืออยู่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561             
ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้ 1 ปี 2 เดือน)  
 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
โดยจัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  14 มกราคม 2562 ผู้ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย                
จากคณาจารย์ประจ า จ านวน 2 คน ได้แก่ 
 ล าดับ 1 อาจารย์กิตตวิัลย์  ทองอร่าม 
 ล าดับ 2 อาจารย์อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
 ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
(ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563) 
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 1.2.4  การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ ซึ่งได้รับการเลือกเป็นประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (2) นั้น 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงท าให้พ้นจากต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (นับวาระที่
เหลืออยู่ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้ 2 ปี 7 เดือน) 

 มหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการให้ ได้มาซึ่ งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕61 เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล 

 ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
(ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564) 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2561 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่                      
14 ธันวาคม 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่  7 มกราคม 2562 นั้น กรรมการได้ เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 12/2561 ดังนี้ 
 
  1. รายงานการประชุม หน้า 11 บรรทัดที่ 11 ระเบียบวาระที่ 3.2 พิจารณาเลือก               
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ขอให้ตรวจสอบข้อความในข้อ 3 อีกครั้ง ดังนี้  
 ข้อความเดิม 
      “3. ประเด็นส าคัญ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น เหมาะสม
หรือไม่ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ยังไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องเลือกอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมควรมีมติ” 
      ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอเพ่ิมเติมข้อความเป็นดังนี้ “…ที่ประชุมควรมีมติใน
เรื่องดังกล่าว” 
 

2. รายงานการประชุม หน้า 13 บรรทัดที่ 13 ระเบียบวาระท่ี 3.3 พิจารณาด าเนินการ
ให้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอลาออกจากต าแหน่ง  
       ข้อความเดิม 
   “2. เนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ เป็นการรับทราบการขอลาออกจากต าแหน่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย แต่กรณีการลาออกของ นายสุเมธ  แย้มนุ่น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อยู่ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...” 
 ข้อความที่แก้ไข 
 “2. เนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ เป็นการรับทราบการขอลาออกจากต าแหน่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย แต่กรณีขอถอนตัวของ นายสุเมธ  แย้มนุ่น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อยู่ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...” 
 
 3. รายงานการประชุม หน้า 13 บรรทัดที่ 18 และ 25 ระเบียบวาระที่ 3.3 พิจารณา
ด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอลาออกจากต าแหน่ง  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ขอให้ตรวจสอบข้อ 3 อีกครั้ง และเพ่ิมเติมข้อความ                            
ใน ข้อ 4  
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  ฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาข้อความใน ข้อ 3 แล้วเห็นว่า เพ่ือความชัดเจน ควรแยกประเด็น 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(2) แทน นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์             
เป็นอีกข้อหนึ่ง จึงขอแก้ไขข้อความ ดังนี้  
 ข้อความเดิม  
 “3.  ข้อเท็จจริง นายสุเมธ แย้มนุ่น ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ต่อมา นายสุเมธ แย้มนุ่น ได้
มีหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอ
ชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๒) แทน นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 4. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม…” 
 ข้อความที่แก้ไข 
 “3. ข้อเท็จจริง นายสุเมธ แย้มนุ่น ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ต่อมา นายสุเมธ แย้มนุ่น ได้
มีหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอ
ชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง” 
 4. กรณี นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ขอลาออกนั้น ควรมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๒) แทน นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 5. กรณี รองศาสตราจารย์กุลชลี พวงเพ็ชร์ ขอลาออกนั้น ควรมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม…”” 
  

 4. รายงานการประชุม หน้า 14 บรรทัดที่ 29 ระเบียบวาระที่ 3.4  พิจารณาทบทวน              
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ตัดข้อความในบรรทัดที่ 29 ออก ดังนี้ 
 ข้อความเดิม  
 “…พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” อาศัยอ านาจ

ตามความใน มาตรา 18(8) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้…”  
 ข้อความที่แก้ไข 
  “…พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้…” 
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 5. รายงานการประชุม หน้า 16 ระเบียบวาระที่  3.5  พิจารณาหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0509(5).13/4875 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ตัดข้อความใน ข้อ 4 ออก และเพ่ิมเติมมติสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

 ข้อความเดิม  
 “มติสภามหาวิทยาลัย 
   1. รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0509(5).13/4875              
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
หมายถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับความริเริ่ม ตามความจ าเป็น และความต้องการของ
มหาวิทยาลัย”   
 ข้อความที่เพิม่เติม 
 “มติสภามหาวิทยาลัย 
   1. รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0509(5).13/4875                 
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
หมายถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับความริเริ่ม ตามความจ าเป็น และความต้องการของ
มหาวิทยาลัย 
 3. มอบมหาวิทยาลัย ท าหนังสือตอบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป”  
 
 6. รายงานการประชุม หน้า 31 บรรทัดที่ 3 ระเบียบวาระที่ 3.10 พิจารณาแต่งตั้ง              
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
                      กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ขอเพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ 
 ข้อความที่เพิ่มเติม 
 “รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา              
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วย ได้แสดงเจตนาโดยแจ้งด้วยวาจาต่อสภามหาวิทยาลัยว่า ยินดีที่จะให้การลาออกจาก
ต าแหน่งรองอธิการบดีมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว”                                                                                                                                                                                                   

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารหน้า 1 - 36) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 3.1.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน 5 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 5 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 
10 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ ปริญญา
มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

 (1) คณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561, วันที่ 10 ตุลาคม 2561 และวันที่ 19 
ธันวาคม 2561  

 (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

 (3) คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
 (4) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561, วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
  2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
  3) คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

 (5) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ จ านวน 10 คน เป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน           
5 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่                
4 มกราคม 2562 

 (6) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน                
10 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา) รวม

ทั้งสิ้น ปริญญา
มหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

1. คณะครุศาสตร์    
    1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 - 2 
 1.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 5 5 

รวมทั้งสิ้น - 5 5 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 - 1 
3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาการจัดการ 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 - 1 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 5 5 10 

 
   มหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน และให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน          
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 10 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 3.1.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 18 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 5 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา           
ในการประชุมเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 
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 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 

ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 
 (4) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  
 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
 (6) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา

ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2561 

 (7) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 
พิจารณ าให้ ความ เห็ นชอบ เสนอการให้ป ริญ ญ าบัณ ฑิ ตแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี                 
จ านวน 23 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น - 2 2 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
    3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
 3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 4 2 6 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 3 1 4 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 7 - 7 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 - 2 
  5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 10 - 10 
รวมทั้งสิ้น 10 - 10 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 18 5 23 
 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 23 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

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

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน            

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................ ......................................  
........................................................................................... ...................................................................................  
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 3.2  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
   - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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 3.4 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุม                  
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย                 
พ.ศ. .... และมีมติมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พิจารณา
ทบทวนปรับ แก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้พิจารณาร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....                     
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏ เทพสตรี พ .ศ. .... โดยมอบนิติกรตรวจสอบความถูกต้องของฉบับร่างดังกล่ าว แล้ วส่ งให้                          
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และมอบให้เลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย              
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 29) 
 
 

  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 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เสนอ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             

  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัย โดยส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ได้ด าเนินการยกร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนด และตามหนังสือ
ประทับตราส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(2)2.14/  ว 1359 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 
2561 ซึ่งร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2561 แล้ว 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 
2561 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวมีข้อเสนอแนะและมีมติ ดังนี้ 
  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการน าเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย           
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ประกอบกับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาร่าง 
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ในการประชุมดังครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑, ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
  และมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยมอบนิติกรและผู้อ านวยการส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบ                  
ความถูกต้องของฉบับร่าง แล้วส่งให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 40) 
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ที่เสนอ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             

  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และมีมติอนุมัติในหลักการ และมอบ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ขอเชิญ
ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มาเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง ข้อบังคับดังกล่าว           
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และมีมติ 
เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  โดยมอบนิติกรและผู้อ านวยการส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องของฉบับร่าง แล้วส่งให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 27) 
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ที่เสนอ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             

  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….…………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น 
  ด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบ ข้อมูล                 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) พบว่า ข้อมูล
รายวิชาในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร ไม่ตรงกับภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตร
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตร                       
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้  
   

   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ                      
ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8)   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”           

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

โครงสร้างหลกัสูตร (เดิม) โครงสร้างหลกัสูตร (ใหม่) ภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

คศ 1101307 ภาษาและ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) คศ 1100307 ภาษาและ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) คศ 1100307 ภาษาและ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

คศ 1203212 ก า ร ใ ห้
ค าป รึ กษ า
แก่ผู้ เรียนที่
มีภาวะเสี่ยง 

3(2-2-5) คศ 1203212 การให้การ
ปรึกษาแก่
ผู้ เรียนที่มี
ภาวะเสี่ยง 

3(2-2-5) คศ 1203212 การให้การ
ปรึกษาแก่
ผู้ เรียนที่มี
ภาวะเสี่ยง 

3(2-2-5) 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น 
  ด้วย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อมูล                 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) พบว่า ข้อมูลรายวิชา 
ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร ไม่ตรงกับภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าว
เป็นไปอย่างถูกต้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้  
 
 

  

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ในการประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2561 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ                      
ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 6)   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”           

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

โครงสร้างหลกัสูตร (เดิม) โครงสร้างหลกัสูตร (ใหม่) ภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ภท 2101201 หลักการอ่าน
การเขียนค าไทย 

3 (3-0-6) ภท 2101201 ห ลั ก ก า ร
อ่ า น แ ล ะ
การเขี ยน  
ค าไทย 

3 (3-0-6) ภท 2101201 ห ลั ก ก าร
อ่ าน แ ล ะ
การเขี ยน 
ค าไทย 

3 (3-0-6) 
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 4.3  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นั้น 
  เนื่องจาก สาขาวิชาภาษาไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.ส ารวม  วารายานนท์ 1. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 1. ล าดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 5 อ.สุภาสิณี  คุ้มไพรี 
และ ล าดับที่ 6 อ.ปริญญา  เงินพลอย 
เปลี่ยนใหม่ 
3. ล าดับที่ 6 อ.ปริญญา  เงินพลอย 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 2. อ.นิธิชญา  ใจเย็น 
3. อ.นิธิชญา  ใจเย็น 3. อ.ชนิตตา  โชติช่วง 
4. อ.ชนิตตา  โชติช่วง 4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 
5. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 5. อ.สุภาสิณี  คุ้มไพรี 
6. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ  
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

6. อ.ปริญญา  เงินพลอย 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

 

  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ                   
ในการประชุม ครั้งที่  12/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย                     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีอาจารย์ลาออก                 
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน                   
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                   
พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน์ 1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน์ 1. ล าดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 4 อ.วิเนส  จันทะวงษ์ศรี
และ ล าดับที่ 5 Ms. Kanna Imai 
เปลี่ยนใหม่ 

2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 
3. อ.ชญานุตม์  บุญพระเกศ 3. อ.ชญานุตม์  บุญพระเกศ 
4. อ.อภิชาติ  เกิดทวี 4. อ.วิเนส  จันทะวงษ์ศรี 
5. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 5. Ms. Kanna Imai 

 

  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ในการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  และผ่านความเห็นชอบจาก                 
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย                     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  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 และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2561 เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 9) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561                 

๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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 5.2  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

  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 ได้จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม               
(หน้า 1 – 26) 
 

  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 
  ๑. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน                  
พ.ศ. 2561 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 5.3  รับทราบการก าหนดกรอบงานและกรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดท าข้อมูลค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือรับทราบการก าหนดกรอบงานและกรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 2)    
    
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  รับทราบการก าหนดกรอบงานและกรอบวงเงิน โครงการตามยุทธศาสตร์                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................... 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
๗.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 

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

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

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

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

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

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


