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------------------------ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
 1.1 การโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2560  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 3.2  พิจารณาหมายแจงกําหนดนัด ฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่ง            
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 จากศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําท่ี             
บ.97/2560 
 3.3  พิจารณาอนุมัติคําของบประมาณจากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) เพ่ือติดตั้งระบบสื่อสาร และ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประจําอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
 3.4  พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณและระยะเวลา 
การปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .... 
 3.5  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 3.6  พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ีประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2560) 
 3.7  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 4.2  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 4.3  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 4.4  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 4.5  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 4.6 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร 
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 4.7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร 
 4.8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4.9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.10  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.11 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ 
 4.12  พิจารณาอนุมัติการขอแกไขจํานวนหนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 4.13  พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 4.14  พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1  รับทราบแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ และแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 5.2  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤศจกิายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 5.3 รับทราบสรุปสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 การโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
  

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 
2560  ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายวิชัย  ศรีขวัญ ดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น  
  บัดนี้ ไดมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายวิชัย  ศรีขวัญ ใหดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2560 เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..……………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้ง ท่ี 11/2560 เ ม่ือวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม 
หนา 1 – หนา 32) 

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

  สรุปเร่ือง  
  3.1.1 อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต 

 ดวย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน           
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
ปริญญามหาบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา (คน) 

นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
 - การบริหารการศึกษา 13 
   - หลักสูตรและการสอน 2 

 

รวมท้ังส้ิน 
 

15 

 

 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ, 24 เมษายน, 14 มิถุนายน, 14 

กรกฎาคม, 7 สิงหาคม และ 13 กันยายน 2560 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาครบถวน

ตามเกณฑแตละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพรผลงาน และเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน ในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2560  

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยใหปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 15 คน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน            

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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 3.1.2  อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต 
 ดวย มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 42 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 50 คน รวม

ท้ังสิ้น 92 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม               
พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5) และหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไป               
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับ               
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด
ผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 32 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 -  วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 -  ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 
คณะวิทยาการจัดการ 
 -  บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 

รวม 42 
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต 6 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 36 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 
 -  บัญชีบัณฑิต 2 

รวม 50 
 

รวมท้ังส้ิน 
 

92 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะ             

ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 ประจําเดือนตุลาคม 2560 ดังนี ้
  1)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 
  2)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
  และในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 
  1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี 8 พฤศจกิายน 2560 
  2)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
  3)  คณะครศุาสตร   เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
  4)  คณะวิทยาการจัดการ   เม่ือวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2560 
 2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผู สํ าเร็จการศึกษา                    

ระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 และนําเสนอตอ           
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอไป 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต จํานวน 92 คน                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

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

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

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   

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

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

...................................................................................................................................................................................      
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 3.2  พิจารณาหมายแจงกําหนดนัด ฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ช้ีขาดคํารองอุทธรณคําสั่ง            
เกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จากศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขดําที่ บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.229/2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  1. วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ศาลปกครองกลาง ไดแจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 
ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ศาลไดมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดีท่ี 2            
(การประชุมลับ) ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 ในวาระการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน  
  2. วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 
(5)/2560 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง โดยจะยื่นคํารองอุทธรณ
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งศาล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 มอบอํานาจใหนิติกรของมหาวิทยาลัย เปนผูแทนยื่นคํารองอุทธรณ       
คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ตอศาลปกครองกลาง 
  3. วันท่ี 23  มิถุนายน 2560 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน           
ยื่นคําอุทธรณคัดคานคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ตอศาล                
ปกครองกลาง (เอกสารประกอบการประชุม หนา 3 - 8) 
  4. วันท่ี  29 กันยายน 2560 ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟอง คดีหมายเลขดํา ท่ี                     
บ.97/2560 และใหคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในการประชุมลับ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี              
24 มีนาคม 2560 วาระการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงศาล              
ไดมีคําสั่งลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 สิ้นผลลงนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษา  
  5. วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ศาลปกครองกลาง มีหมายแจงกําหนดนัด คดีหมายเลขดําท่ี           
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ระหวาง ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ 
ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน ผูถูกฟองคดี ดวยคดีเรื่องนี้  
ศาลไดนัด ฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 
23 มิถุนายน 2560 ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา ท่ีศาลปกครองกลาง ชั้น 3 หองพิจารณาคดี 10 
  อนึ่ง หากผูถูกฟองคดีท้ังสองไมไปฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในวัน เวลา ดังกลาว ถือวาผูถูกฟองคดี
ท้ังสองไดทราบคําสั่งศาลแลว และศาลจะแจงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดใหถูกฟองคดีท้ังสองทราบทางไปรษณีย           
ลงทะเบียนตอไป (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 2) 

 ในการนี้ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ใหความเห็นวา ควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณามอบอํานาจผูแทนเขารวมฟงคําสั่งศาลในวันดังกลาว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
และพิจารณามอบอํานาจผูแทนเขาฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอน
การพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ตามหมายแจงกําหนดนัด จากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี 
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ดังนี้ 

๑)  ผูแทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีผูถูกฟองคดี ท่ี ๑  
๒)  ผูแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีผูถูกฟองคดีท่ี ๒    
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. รับทราบหมายแจงกําหนดนัด ฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่ ง            

เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 จากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี         
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 

 2.  พิจารณามอบอํานาจผูแทนเขาฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับ
วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ตามหมายแจงกําหนดนัด จากศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ดังนี้ 

 ๑)  ผูแทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีผูถูกฟองคดี ท่ี ๑  
 ๒)  ผูแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีผูถูกฟองคดีท่ี ๒     

 ๓. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาอนุมัติคําของบประมาณจากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) เพ่ือติดตั้งระบบสื่อสาร 
และระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประจําอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการกอสรางอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 17) 
ปจจุบัน อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ ไดเริ่มใชในการเรียนการสอนแลวแตยังขาดระบบการสื่อสาร และระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรประจําอาคารเรียน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) จํานวน 
1,399,725 บาท (หนึ่งลานสามแสนเกาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน) เพ่ือใชดําเนินการติดตั้งระบบ            
การสื่อสารและระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประจําอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 
12 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 21) 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ ขอ 22 วรรคสาม “การใชจายเงินสะสม ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) เพ่ือติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ประจําอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง ประสบการณและ
ระยะเวลา การปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประชุมครั้งท่ี 
12/2560 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 ไดพิจารณาประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณ 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทผูบริหาร และมีมติมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล               
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการจัดทําราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณ            
และระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทผูบริหาร เพ่ือใชประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร  
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ใหมีความสอดคลอง
เปนไปตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 
ตุลาคม 2554 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509 (2)/ว 11 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554) 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย             
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณและระยะเวลา              
การปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสาร
ประกอบการประชุม หนา 1 – 9) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวยราชการ
นั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
   “มาตรา 20 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและ
จํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซํ้าซอน 
ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด” 
  “มาตรา 31 การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน               
ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณ 
และระยะเวลา การปฏิบัติงานของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
   ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด              

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
  
 สรุปเร่ือง 
 ดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประชุมครั้งท่ี 
12/2560 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 พิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง                  
ท่ีสูงข้ึน และมีมติมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการจัดทําราง 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีพิจารณา ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 ขอ 30 
  “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน และกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้ง             
จากผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงท่ีจะแตงตั้งหรือเทียบเทา และหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล           
เปนเลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ี ดังนี้ 
  (1)  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคางานและการกําหนดกรอบตําแหนง 
  (2)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงท่ีครองอยู ความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสําหรับตําแหนง
ประเภทผูบริหาร โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม 
  (3)  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  (4)  พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป” 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารยประเทือง  ภูมิภัทราคม    กรรมการ 
 3. นายโอภาส  เขียววิชัย      กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา     กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ     กรรมการ 
 6. หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล   เลขานุการ 
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 28)  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวยราชการ
นั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2560 ขอ 30 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
   ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6 พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 
2560 ไดมีมติรับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2560) นั้น 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ตามท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงแตละดานไดดําเนินการตามแผน           
การจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป         
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ท่ีดําเนินการระหวาง วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2560 ดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด 10 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ 2 โครงการ รวม 12 โครงการ จําแนก รายดาน ดังนี้  
 

ดาน 
จํานวนการจัดการความเส่ียงท่ีดําเนินการ  

รวม ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามกําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

1.  ดานกลยุทธ               2 รายการ 
(รอยละ 67) 

- 1 รายการ 
(รอยละ 33) 

3 รายการ 
(รอยละ 100) 

2.  ดานการเงิน - - 1 รายการ 
(รอยละ 100) 

1 รายการ 
(รอยละ 100) 

3. ดานปฏิบัติงาน 3 
(รอยละ 100) 

- - 3 

(รอยละ 100) 
4.  ดานอ่ืนๆ 5 

(รอยละ 100) 
- - 5 

(รอยละ 100) 
รวม 10 

(รอยละ 83) 
- 2 

(รอยละ 17) 
12 

(รอยละ 100) 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ รายงานการติดตามผล 
การดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (วันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2560) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน             
การประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 12/2560 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ              
การประชุม                 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ  
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 3.7  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   

  สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดใหความสําคัญกับการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยง มาเปน 
สวนหนึ่งในการดําเนินงานตามพันธกิจ และเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไดใหความหมาย
ของความเสี่ยงวา เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเกิดผลกระทบกับองคกร แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อันประกอบดวยความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ และความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ             
เพ่ือใหเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และใชเกณฑคะแนนผลคูณของโอกาส และผลกระทบ 1 – 3 คะแนน หมายถึง 
ความเสี่ยงต่ํา, ผลกระทบ 4 – 9 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง, ผลกระทบ 10 – 15 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยง
สูง และผลกระทบ 16 – 25 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก สรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2561 ดังนี้  
  

ลําดับท่ี ดาน ความเส่ียง 
1. ดานกลยุทธ 1. จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา 

2. นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ดานการเงิน 1. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการผิดพลาดจากระบบการเบิกจาย แบบระบบชําระ

เงินอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Nation e-payment master plan) 
2. การจัดซ้ือจัดจางเกิดความลาชา 
3. เอกสารเก่ียวกับการเบิกจายทางการเงินสูญหาย 

3. ดานการปฏิบัติงาน 1. ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน 
4. ดานอ่ืนๆ  1. ทรัพยสินเกิดความเสียหาย 

 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดนําเสนอ แผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งท่ี 
12/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
            พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด
โดยเฉพาะ”     

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 3.8 พิจารณาผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย และมอบนิติกรเปน              
ผูประสานงานคดี ในคดีหมายเลขดําที่ บ.222/2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ลงวันท่ี 
3 พฤศจิกายน 2560 ระหวางนายอุเทน  เรืองรุง ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 
โดยใหสภามหาวิทยาลัย ผูถูกฟองคดีท่ี 4 ทําคําใหการแกคําฟอง พรอมดวยพยานหลักฐาน และสงตอศาลภายใน            
30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง 
  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม 2560 ไดดําเนินการจัดทําคําใหการแกคําฟอง ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560 ระหวาง นายอุเทน  เรืองรุง ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 
เรียบรอยแลว เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณามอบอํานาจให นายสุเมธ  แยมนุน               
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูดําเนินคดีแทนจนเสร็จคดี และมอบนิติกรของมหาวิทยาลัย                    
เปนผูประสานงานคดี ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. รับทราบการดําเนินการจัดทําคําใหการแกคําฟองในคดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ลงวันท่ี 

3 พฤศจกิายน 2560 ระหวาง นายอุเทน  เรืองรุง ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 
  2. พิจารณาผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย และมอบนิติกรเปนผูประสานงานคดี 
ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 

 ๓. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

 4.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา              
ควรตองมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ท่ีสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา  1 – 4) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560                 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.2  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตรขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว 
พบขอสังเกตการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   ๒. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๓. Mapping มี 3 Mapping 
   4. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม             
ครัง้ท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 8) 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตรขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว 
พบขอสังเกตการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   ๒. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๓. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาเรยีบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม             
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 8) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตรขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว 
พบขอสังเกตการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรมีแขนงวิชา จํานวนอาจารยไมครบตามเกณฑฯ 
   ๒. รหัสและจํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๓. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
   4. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (KPI) ระบุปท่ีจะดําเนินการติดตามเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวบงชี้
ไมถูกตองและครบถวนตามระดับการศึกษา 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม             
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 8) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.5  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตรขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว 
พบขอสังเกตการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   2. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๓. จํานวนหนวยกิตในโครงสรางไมตรงกับแผนการสอน 
   4. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม             
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 8) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.6  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) คณะครุศาสตร  โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรขางตน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว พบขอสังเกต  
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร  
ดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   2. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๓. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
   ๔. ขอมูลในแบบรายงานหมวด ๒ ขอ ๑ ไมตรงกับในเลมหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอย
แลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในการประชุม     
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 12) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครศุาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.7 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)      
คณะครุศาสตร  โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรขางตน        
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว พบขอสังเกต  
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร  
ดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   2. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๓. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
   ๔. ขาดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในการประชุม     
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
พลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 9) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวให   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
ขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว พบขอสังเกต
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)          
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   ๑. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๒. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
   ๓. Mapping มีหนาท่ีซํ้ากัน 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้  เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 10) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาวให สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
ขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว พบขอสังเกต  
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร   
และเทคโนโลย ีดังนี้ 
   ๑. คุณวุฒิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
   ๒. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
   ๓. ขอมูลในแบบรายงานหมวด ๒ ขอ ๑ ไมตรงกับในเลมหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ                       
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 15) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.10  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกลาว       
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/11434 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 ขอสงคืนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
ขางตน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว พบขอสังเกต  
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
   ๑. จํานวนรายวิชาในโครงสรางและ Mapping ไมตรงกัน 
   ๒. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะไมเปนไปตามเกณฑฯ ใน มคอ. 1 
  จึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตขางตนของสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  
  ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี              
ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ                       
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 9) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
            ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและ
ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
วันศุกรท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
             ๑.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา 
           ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/๒๕60 
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 4.11 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ใหมีคุณวุฒ ิ       
ตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และใหการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน          
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะวิทยาการจัดการ  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ดังนี้ 
 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ 
3. อ.สาวิตรี  จูเจี่ย 
4. อ.สุธิษา  เชญชาญ  
5. อ. อรวรรณ  แทงทอง 

1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ 
3. อ.พันธศักดิ์  พ่ึงงาม 
4. อ.สุธิษา  เชญชาญ 
5. อ. อรวรรณ  แทงทอง 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 3. อ.พันธศักดิ์  พ่ึงงาม
เปลี่ยนใหม 
 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 30) 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.12  พิจารณาอนุมัติการขอแกไขจํานวนหนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัย ไดเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรแลวนั้น สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
พบวามีขอผิดพลาดของจํานวนหนวยกิต ซ่ึงตองไดรับการแกไข ดังนี้ 
  จากเดิม รายวิชา ดน 2107211 การซอมสรางอุปกรณและเครื่องดนตรี 1(1-1-2)  
  แกไขเปน รายวิชา ดน 2107211 การซอมสรางอุปกรณและเครื่องดนตรี 2(1-2-3)   
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ในการประชุมครั้ง ท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ                     
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอแกไขจํานวนหนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารประกอบการประชุม หนา 1  - 4) 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอแกไขจํานวนหนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.13  พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดขอเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 30 
คน ตามระบบแลวนั้น เนื่องจากสาขาวิชา อยูระหวางการจัดทําหลักสูตรและพบวา ศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร
ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  รวมถึงตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 (มคอ.1)  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการของดรับ
นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จนกวาจะไดอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณา
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 
2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1  - 3) 
   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (3) 
          “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
      ๑. พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร       
      ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.14  พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
  สรุปเร่ือง 
  ดวย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของดรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เนื่องจาก อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558   
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการของดรับ
นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการ
ประชุม หนา 1  - 3) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (3) 
          “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
      ๑. พิจารณาอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
      ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 5.1  รับทราบแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ และแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 
 

  สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทําแผนการรับเขาศึกษา ระยะ 5 ป ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 – 2565 และแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ประมาณการทรัพยากรในดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ไดพิจารณาและ           
มีมติอนุมัติแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และพิจารณา
แผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยใหงดรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ประจําปการศึกษา 2561 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ แผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี               
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และพิจารณาแผนการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 8) 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  รับทราบแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
และแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 5.2 รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววา การรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ           
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี              
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย นั้น กองคลังไดจัดทํารายงานการรับ - 
จายงบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)                     
เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนพฤศจกิายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา  1 –  8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
ผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประจําเดือนพฤศจกิายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.3 รับทราบสรุปสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง              
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด ระยะเวลาหนึ่งป 
นับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป คือตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปนตนไป นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงสรุปสาระสําคัญของประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางเกณฑฉบับเกา และฉบับใหม เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรสายวิชาการทราบ               
เพ่ือกระตุนใหเรงสงผลงานตามเกณฑประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเกา 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบสรุปสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา  1 –  15) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
ผูใดโดยเฉพาะ” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  รับทราบสรุปสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  

๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

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