
การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 22 มกราคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
                        3.3  พิจารณาการจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 3.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                       
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
        4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     4.3 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.4 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9  
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม      
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และมีนักศึกษา             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ                
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

............................................................................................................................. ......................................................   
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สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 35 - 35 
   รัฐประศาสนศาสตร ์ - 43 43 
   การจัดการ - 3 3 

รวมทั้งสิ้น 35 46 81 
 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 884 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 14 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 
เทคโนโลยีบัณฑิต 47 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 45 
บัญชีบัณฑิต 60 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 3 

รวม 1,060 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 14 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 101 
บัญชีบัณฑิต 30 

รวม 161 
รวมทั้งสิ้น 1,221 
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 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. 2557 มิได้ก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรขึ้นใหม่ จึงท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและต าแหน่ง            
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมพิจารณาร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559            
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์           
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาการจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2557 – 2560) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการน านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
(พ.ศ. 2557 – 2560) มาใช้อย่างต่อเนื่อง  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล่าว ได้ก าหนด
กรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาไว้เป็นระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ใกล้ครบรอบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  
  ดังนั้น เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาจัดท านโยบาย            
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า       
ร่าง นโยบายสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา            
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนคนเดิม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2551 ข้อ 7                
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ประกอบด้วย  
   (๑)  อธิการบดีเป็นประธาน 
       (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
        (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจากคณะที่จะด าเนินการสรรหาคณบดีโดยคัดเลือก
กันเอง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
         ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
         การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่คณบดีจะ
ครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี” 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
   1.  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  กรรมการ 
   3.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม   กรรมการ 
   4.  อาจารย์มยุรี  ทรัพย์เที่ยง   กรรมการ 
   5.  อาจารย์ชลิดา  แสนวิเศษ   กรรมการ 
   6.  อาจารย์ภาคภูมิ  เฉลิมวัฒน์   กรรมการ 
   7.  อาจารย์ญาณเทพ  อารมย์อุ่น   กรรมการ 
   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2551 และตามที่
ระเบียบราชการก าหนดไว้ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด                    
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย”  
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๗   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..…………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัต ิ– เพ่ือทักท้วง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ลาออก และได้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของสาขาวิชาเพ่ิม  จ านวน 3 คน จึงมี               
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียน          
การสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางวาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 
2. นายอุเทน  เรืองรุ่ง 
3. นายสมชาย ดีละม้าย 
4. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์ 
5. นางสาวศศิชาล์  รถกล 

1. นางวาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 
2. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์ 
3. นางชลิดา  แสนวิเศษ 
4. นางสาวจุฑามาศ  พรรณสมัย 
5. นางสาวน้ าเพชร  อยู่โต 

1. ล าดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
3. ล าดับที่ 2 นางสาวอังคณา 
อุดมพันธ์ ปรับแก้ไขล าดับที่  
4. ล าดับที่ 3 นางชลิดา  
แสนวิเศษ ล าดับที่ 4 นางสาว
จุฑามาศ  พรรณสมัย และ 
ล าดับที่ 5 นางสาวน้ าเพชร อยู่โต 
เปลี่ยนใหม่ 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์           
และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีอาจารย์ย้ายสังกัด
สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของสาขาวิชา จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ. 2555) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายชัยวัฒน์  มัจฉาธิคุณ 
2. นางชลิดา  แสนวิเศษ 
3. นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง 
4. นางสาวจุฑามาศ  พรรณสมัย 
5. นายสรายุทธ  เสงี่ยม 

1. นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง 
2. นายอุเทน  เรืองรุ่ง 
3. นายชัยวัฒน์  มัจฉาธิคุณ 
4. นางสาวศศิชาล์  รถกล 
5. นายสรายุทธ  เสงี่ยม 

1. ล าดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
3. ล าดับที่ 3 นายชัยวัฒน์  
มัจฉาธิคุณ ปรับแก้ไขล าดับที่  
4. ล าดับที่ 2 นายอุเทน  เรืองรุ่ง 
และล าดับที่ 4 นางสาวศศิชาล์  
รถกล เปลี่ยนใหม่ 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                        
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ได้ด าเนินการใช้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อ                
การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีของวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศ          
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ เชื่อมโยงองค์กร คน เข้าด้วยกัน โดยเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุม
ทั่วโลกเกิดกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีครอบคลุมทั่วโลก เกิดกระบวนการ
สร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารก่อให้เกิดสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ น าไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลให้กับ
องค์กร นักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่จะท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานให้แก่สังคมในทุกๆ ด้าน จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
และศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจถึงผลกระทบต่อก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเหมาะสม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือตอบสนองความต้องการของงาน
ในสายวิชาชีพในปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ         
การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการใช้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการพัฒนาด้านศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และตรงตามความต้องการด้านการผลิตและพัฒนา
คุณภาพด้านวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ เลือกเรียนได้หลากหลาย                
และสามารถน าความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดสู่องค์ความรู้ใหม่ 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2559 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังของบุคลากร จึงท าให้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางวันทนี  ปานเจริญ 
2. นางสาวพินิจนันท์  เนื่องจากอวน 
3. นางสาวกมลวรรณ  รินทรามี 
4. นางดวงใจ  บุญกุศล 
5. นายทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค ์

1. นายพงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
2. นางสาวพินิจนันท์  เนื่องจากอวน 
3. นางสาวกมลวรรณ  รินทรามี 
4. นายทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค์ 
5. นางวันทนี  ปานเจริญ 

1. ล าดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 4 – 5 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
3. ล าดับที่ 1 นายพงศ์ธร   
ลิมป์กฤตนุวัตร์ เปลี่ยนใหม่ 
4. ล าดับที่ 4 นายทวีศักดิ์  
ขวัญไตรรงค์ และล าดับที่ 5  
นางวันทนี  ปานเจริญ   
ปรับแก้ไขล าดับที่  

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  6 มกราคม 2559 และผ่านความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................  

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

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

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

............................................................................................................................. ..........................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือนมกราคม 2559 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม 2559 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


