
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗ 
วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 12/๒๕๕๗ 
วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา 13.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี

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

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๗ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
     3.2  พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  4.1  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2548  
ที่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2553) จํานวน 5 สาขาวิชา (ครั้งที่ ๒) 
  4.2  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
  4.3 พิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
      ๕.๒  รายงานการรับ – จา่ยงบประมาณเงินรายได้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

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

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ         
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม 

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

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

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

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

 
ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
 ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต และ ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 48  48 
   การบริหารการศึกษา  28 28 
   การสอนภาษาอังกฤษ  1 1 
   หลักสูตรและการสอน  4 4 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 1 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  1 1 
   รัฐประศาสนศาสตร์  33 33 
   การจัดการ  4 4 
   การจัดการทั่วไป  2 2 

รวมทั้งสิ้น 48 74 122 
 

 ระดบัปรญิญาบณัฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดบัปรญิญาตร ี

นักศกึษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 8 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
นิติศาสตรบัณฑิต 4 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 
บัญชีบัณฑิต 2 

รวม 47 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 
บัญชีบัณฑิต 1 

รวม 11 
รวมทั้งสิ้น 58 
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 3.2  พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดทําแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 
2563 โดยประมวลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 – 2558) และได้
นําทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 
2559) ยุทธศาสตร์กระทรงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2556) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 – 2559) คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์เพ่ือ        
การยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558 – 2567) นโยบายและ       
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ .ศ .2557 – 2560) กรอบการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ .ศ .2558 – 2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี รายงานการตรวจสอบติดตาม                 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลจาก          
การสํารวจสถานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปัจจุบัน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม             
การระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้บริหารระดับสูง บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน จากข้อมูลดังกล่าว ประมวลเป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย                 
6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากร
ควบคู่กับผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้นําเสนอร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จึงขอเสนอ        
ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                  
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

    กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

         “มาตรา ๑๘ (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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   ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ศ. 2559 – 2563 
    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ระดับปรญิญาตรี 5 ปี)  
(หลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่ปรบัปรุงหลักสูตร พ.ศ.2553) จํานวน 5 สาขาวิชา (ครั้งที่ ๒) 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ สาขาวิชา ดังน้ี 
   ๑.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ 
   ๒.  สาขาวิชาพลศึกษา    คณะครุศาสตร์ 
   ๓.  สาขาวิชาสังคมศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เน่ืองจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไขหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)  (หลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2553) 
จํานวน 5 สาขาวิชา (ครั้งที่ ๒) ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการคณะที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
  1.  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗    
  ๒. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
   ๓.  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
   ๔.  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
  และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที ่๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
    “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร            
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
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ประเดน็เสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2548  
ที่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2553) จํานวน 5 สาขาวิชา (ครั้งที่ ๒) 

 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต 
สาขาวชิาประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชีพคร ู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร ์
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และได้รับการรับรองจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2558 – 2552 
ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ดังน้ัน คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอเปล่ียนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์บุณยานุช  เฉวียงหงส์ เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม          
ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด           
โดยได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2557             
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557       
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
    “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร            
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑.  พิจารณาอนุมัติ การเปล่ียนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 4.3  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี   

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ น้ัน เน่ืองด้วยหน่วยจัดการ        
ศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ทั้งน้ี เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
    จากเดิม   1.  นายณพลพงศ์  พันธ์ฤกษ์   
      2.  นางสาวอังคณา  อุดมพันธ์ 
      3.  นายประวิทย์  ศรีศักดา 
    เปลี่ยนเป็น 1.  นายเกษ  รถกล 
      2.  นายนิติภัทร  พูลเพ่ิม 
      3.  นายนราวุธ  ขําประสิทธ์ิ 
  และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
    จากเดิม   1.  นายณพลพงศ์  พันธ์ฤกษ์   
      2.  นายประวิทย์  ศรีศักดา 
      3.  นางนาฎยา  นุชนารถ 
      4.  นายชัยรัจน์  มาตยานุมตัย์ 
    เปลี่ยนเป็น 1.  นายเกษ  รถกล 
      2.  นายนิติภัทร  พูลเพ่ิม 
      3.  นายนราวุธ  ขําประสิทธ์ิ 
      4.  นางสาวเกศรินทร์  อุ่นเสนีย์ 
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์          
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจาก          
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
    “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร            
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗ 
วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗ 
วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ 
เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.๒   รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
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ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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


