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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 2/๒๕60 
วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
     2.1 ขอแกไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 
3.6 รายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการ และพนักงาน            
โดยขอยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย ขอ 5   
     2.2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีพิเศษ (2)/2560 วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ
ปริญญาบัณฑิต   
     3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได โครงการความรวมมือใน 
การจัดการเรียนการสอน กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
     3.3  พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.4  พิจารณาการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรและของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
     4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
           5.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมกราคม 2560 ปงบประมาณ 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 ขอแกไขรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560ระเบียบ
วาระที่ 3.6 รายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทน
ขาราชการ และพนักงาน โดยขอยกเลิกมติสภามหาวิทยาลยั ขอ 5   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ีพิเศษ (2)/2560 เม่ือวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 20 มกราคม 2560 นั้น  
  เนื่องดวย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง 
  “ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 
  มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอย
กวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี เปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แกไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.6 
รายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการ และพนักงาน โดยขอยกเลิก
มติสภามหาวิทยาลัยใน ขอ 5 หนา 64 

  “๕. สืบเนื่องจากอธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๗ มีนาคม 2560 เพ่ือให           
การดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนดวยความเรียบรอย มอบฝายบริหารเตรียมการ ดังนี้ 
   ๑) การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  
   ๒) การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร”  

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่พิเศษ (2)/๒๕60  
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ีพิเศษ (2)/2560 เม่ือวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทาย
ระเบียบวาระนี้ 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 ๓.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง  
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน 

ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 27 คน ซ่ึงเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดผูสําเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู 1 - - 1 
  การบริหารการศึกษา - 16 - 16 
  หลักสูตรและการสอน - 2 - 2 
คณะวิทยาการจัดการ 
  การจัดการ - 6 - 6 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   รัฐประศาสนศาสตร - - 2 2 

รวมท้ังส้ิน 1 24 2 27 
 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานนิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ีวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 , 4 สิงหาคม 2559, วันท่ี 

14 กันยายน 2559 , วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 , วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559, 16 ธันวาคม 2559 , วันท่ี 18 
มกราคม 2560  

  2) คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 , วันท่ี 28 ตุลาคม 
2559 , วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2559 , 23 ธันวาคม 2559 

  3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ

แตละหลักสูตร และใหความเห็นชอบเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 
3 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 27 คน 

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบเสนอการใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 27 คน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 615 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 116 คน  
รวมท้ังสิ้น 731 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2553) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5) และหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย            
การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 537 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 46 
 - บัญชีบัณฑิต 5 
 - นิเทศศาสตรบัณฑิต 6 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 

รวม 615 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - นิติศาสตรบัณฑิต 1 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 17 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 49 
 -  บัญชีบัณฑิต 22 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 26 

รวม 116 
รวมท้ังส้ิน 731 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษา ครั้งท่ี 1/2560 ประเดือนมกราคม 2560 

ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560  
  2) คณะครุศาสตร    ในการประชุมเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560 
  3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 
  4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2560 
  2) คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2560 
  3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ไมมีการประชุม แตมีผูสําเร็จการศึกษา  
       เนื่องจากนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
       ในรายวิชาของคณะอ่ืน 
 2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 731 คน 

ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 และมีมติเห็นชอบอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 731 คน และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน 
ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 731 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. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ
ปริญญาบัณฑิต   

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

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

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได โครงการความรวมมือ
ในการจัดการเรียนการสอน กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรี          
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดทําโครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน           
ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตั้งแตปการศึกษา 2550 
ในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต นั้น ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการสรางความรวมมือ          
ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 1 ศึกษาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 4 รายวิชา      
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ระหวางเดือน ธันวาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 
2560 ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ไดจัดสงคาธรรมเนียมการศึกษา 
คาลงทะเบียนรายวิชา 4 วิชา และคาสาธารณูปโภค เปนจํานวนท้ังสิ้น 206,100 บาท  
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัย 
ทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําป
งบประมาณนั้น…”  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได โครงการ            
ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี                  
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 164,880 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) เพ่ือใช             
สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ           

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน          
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได โครงการความรวมมือใน              

การจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.3  พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2559 กําหนดใหวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งรักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2560 เปนตนไป นั้น  
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  มาตรา 33 วรรคสอง 
  “ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 
  มาตรา 29  
  “อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอย
กวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย          
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           

  “มาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือ มีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
คนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 
  “มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไม
นอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
1. ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณารายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติของ

กรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการและพนักงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 
มกราคม 2560 และมีมติ ดังนี้ 

 1) ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เฉพาะ
ลําดับท่ี ๖ – ๙ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 15/2559 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหมหาวิทยาลัยเรงรัดดําเนินการใหไดมาซ่ึง
กรรมการสรรหาอธิการบดี จากขาราชการและพนักงาน ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  

 2) ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เปนผูมีอํานาจลง
นามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยอํานาจตามความในขอ 12 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี           
พ.ศ. 2551 และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 
  2. มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสรรหาอธิการบดี จากขาราชการ และ
พนักงาน จํานวน 4 คน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติ
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 
      1)  นายคนึง  สลุงโครพ   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
      2)  อาจารย ดร.กันยา กองสูงเนิน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
      3)  ผูชวยศาสตราจารยสัญญลักษณ  ศุภนาม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
      4)  อาจารยธีรภัทร  สุวรรณรุจิ   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  3. ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ คําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1/2560 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2560                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  4. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ ผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี พ.ศ. 2551 สําหรับผลการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการ         
สรรหาฯ จะรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทราบในวันประชุม (เอกสารแยกเลม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 28 “อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
  หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย....” 
  2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ              
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 ขอ 8 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
    4.1  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรและของดรับนกัศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   

  สรุปเร่ือง  
  ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555          
ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนมา นั้น เนื่องจาก สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) มีความตองการท่ีจะ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม จากเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
เพ่ือใหสอดคลองกับการ Reprofile ของมหาวิทยาลัย และความตองการของสังคม ประกอบกับหลักสูตร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) อยูระหวางการรับอาจารยใหมเพ่ือทดแทน
อาจารยท่ีหมดสัญญาจางรวมถึงอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการ พรอมกับแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษาและ
การสรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีสงเสริมใหผลิตครู  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) และของดรับนักศึกษา ซ่ึงปจจุบันมีนักศึกษาอยูในหลักสูตร จํานวน 88 คน โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยังคงเปดสอนนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จ
การศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ท้ังนี้ ไดผาน  
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559            
เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 12 
มกราคม 2560  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) และของดรับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรและของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง  
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                
ไดมีอาจารยลาออก จํานวน 1 คน เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และ             
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.สํารวม  วารายานนท 
2. ผศ.ทัศนีย  กระตายอินทร 
3. ผศ.มานิตา  ศรีสาคร 
4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 
5. อ.ชนิตตา  โชติชวง 

1. ผศ.สํารวม  วารายานนท 
2. ผศ.ทัศนีย  กระตายอินทร 
3. อ.ปริญญา  เงินพลอย 
4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 
5. อ.ชนิตตา  โชติชวง 

1. ลําดับท่ี 1 – 3 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 4 – 5 เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร 
3. ลําดับท่ี 3 อ.ปริญญา  เงินพลอย 
เปลี่ยนใหม 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสตูรใหม 
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องจาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม              
พ.ศ. 2555) ไดมีอาจารยลาออกและหมดสัญญาจาง จํานวน 3 คน เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียน              
การสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 
ดังนี้ 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.วันวิสา  แยมกระจาง 
2. อ.อุเทน  เรืองรุง 
3. อ.ชัยวัฒน  มัจฉาธิคุณ 
4. อ.ศศิชาล  รถกล 
5. รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 

1. อ.วันวิสา  แยมกระจาง 
2. อ.ธัชพล  ทีดี 
3. รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 
4. อ.ชลิดา  แสนวิเศษ 
5. อ.จุฑามาศ  พรรณสมัย 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
3. ลําดับท่ี 2 อ.ธัชพล  ทีดี ลําดับท่ี 4 
อ.ชลิดา  แสนวิเศษ และลําดับท่ี 5  
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย เปลี่ยนใหม 
4. ลําดับท่ี 3 รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 
ปรับแกไขลําดับท่ี 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร                          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย              
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 ๕.2 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมกราคม 2560 ปงบประมาณ 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนมกราคม 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมกราคม 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 2/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
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……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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