
การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 18 มีนาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่ 3/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 18  มีนาคม ๒๕๕9  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
     - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
     3.3  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
     3.4  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายไดจากการเปดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
                          3.5  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปการศึกษา 2558 
                        3.6  พิจารณารายงานผลการพัฒนาอาจารย เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
  3.7  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.2  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.3  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.4  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.5  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและ                
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.6  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
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     4.7  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.8 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได  
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

   -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๕9  
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 

2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และมีนักศึกษา             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ                
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
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 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคปกติ 
   รัฐประศาสนศาสตร - 2 2 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู 4 - 4 
   การบริหารการศึกษา - 2 2 
   วิทยาศาสตรศึกษา - 2 2 
   หลักสูตรและการสอน - 1 1 
   รัฐประศาสนศาสตร - 42 42 
   การจัดการท่ัวไป - 1 1 

รวมท้ังส้ิน 4 50 54 
 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 11 
บัญชีบัณฑิต 3 

รวม 24 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
นิติศาสตรบัณฑิต 5 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 

รวม 23 
รวมท้ังส้ิน 47 
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 3.2 พิจารณาราง ขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบตั ิหลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ พ.ศ. .... 
  

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 
2559 มีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขถอยคําตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และมอบประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดปรับแกถอยคําในรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมอบประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตรวจสอบความถูกตองกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา            
ลงนาม ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาตรวจสอบแลว 
และเห็นควรสงรางขอบังคับดังกลาว ท่ีไดปรับแกในขอ 7(๕) ท่ีเพ่ิมข้ึนใหมใหคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย      
ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดประชุมพิจารณาราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559 และมีมติเห็นชอบใหมีการปรับ 
แกไขในขอ 7(๕) ของรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ข้ึนใหมใหมีความชัดเจนถูกตองยิ่งข้ึน และมอบเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอรางขอบังคับดังกลาวให                   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๖ วรรค สี่ ระบุวา คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบยีบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2555 
ไดใชบังคับมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว สมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมการจายเบี้ยประชุมใหผูทรงคุณวุฒิและบุคลากร
ท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเปนคณะอนุกรรมการในสภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจําเปนตองออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจาย         
เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบงัคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
 “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของ” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุม
กรรมการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายไดจากการเปดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558   
จํานวน 3 สาขาวิชา รวมเปนเงินรายไดท้ังสิ้น 1,139,840 บาท ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี             
วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณและ          
การบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ                  
เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน 
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น…” 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย                   
จากงบประมาณเ งินรายได จากการ เป ดรั บนั ก ศึ กษาภาคพิ เศษ ประจํ าภาคการ ศึกษา ท่ี  2/2558                              
จํานวน 911,800 บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ         
นโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําของบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปน

คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยของอนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกิน
รอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนัน้” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปการศึกษา 2558 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2557 และไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติ 
  1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  2. มอบสภาวิชาการ ประสาน กํากับ และพิจารณากลั่นกรองการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาตอไป 
  มหาวิทยาลัยฯ โดย สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2558 เรียบรอยแลว                  
โดยจําแนกเปน ๓ สวน คือ 

  สวนท่ี ๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สวนท่ี ๒  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
  สวนท่ี ๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559          
เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี  
2 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2558 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม 

 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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...................................................................................................................................................................................      
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3.6  พิจารณารายงานผลการพัฒนาอาจารย เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

 สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 

กุมภาพันธ 2559  
   1. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
  2. มอบอธิการบดี นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการศึกษา
วิเคราะห จัดทํารายงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ระยะ 4 ป เสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ในรอบปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการพัฒนาอาจารย เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ       
ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 – 2560 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอ 
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาอาจารย เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (13) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม       
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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๓.7  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สรุปเร่ือง 
ดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเทพสตรี ท่ี  17/๒๕๕6 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556 จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 21 มีนาคม 
๒๕๕9 มหาวิทยาลัยฯ จึงไดดําเนินการใหไดซ่ึงกรรมการฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ขอ 5 “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา “ก.บ.ม.” ประกอบดวย”   

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(๒) อธิการบดีเปนรองประธานกรรมการ 

  (๓) รองอธิการบดี ฝายบริหารฯ  เปนกรรมการ 
  (๔) กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงคณบดี  จํานวน 2 คน 
  (๕) กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 1 คน 
  (๖) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 
  (๗) กรรมการ ท่ีมิใชผูบริหาร ซ่ึงเลือกต้ังจากขาราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ จํานวน 2 คน 
และจากขาราชการหรอืพนักงาน สายสนับสนุน จํานวน 1 คน 
  (๘) กรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของอธิการบดี จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล ดานกฎหมาย ดานพัฒนา
องคกร และดานบริหารจัดการ อยางนอยดานละหนึ่งคน 
  (๙) ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ 
  (10) ผูชวยเลขานุการตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวนไมเกิน 2 คน  
  กรรมการตาม (๔) (๕) (๗) และ (๘) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได” 
   

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด                    
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางใดอันอยูในอํานาจและ         
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย”  

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕7  ขอ ๕ 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ 
 ๒.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหาคน ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 ๓.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๔.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

๑.  ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑) ................................................................................................................................. 
๒.  อธิการบดเีปนรองประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.นันทนา  แจงสุวรรณ 
๓.  รองอธิการบดี ฝายบริหารฯ  เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี 
๔.  กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงคณบดี  จํานวน 2 คน 
 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ 
 ๒)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุดา  เพชรใส 
๕.  กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 1 คน 
 ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน 
๖.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ 
7.  กรรมการ ท่ีมิใชผูบริหาร ซ่ึงเลือกตั้งจากขาราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ จํานวน 2 คน และ 
จากขาราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน จํานวน 1 คน 
 1)  อาจารย ดร.ศตพล  มุงคํ้ากลาง สายวิชาการ 
 2)  อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา  สายวิชาการ 
 3)  นางรุงทิพย  คงมานะ   สายสนับสนุน 
8.  กรรมการ ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามคําแนะนําของอธิการบดี 
จํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล ดานกฎหมาย ดานพัฒนาองคกร และ 
ดานบริหารจัดการ อยางนอยดานละหนึ่งคน 
 1)  รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล 
 2)  นายโอภาส  เขียววิชัย   ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 
 3)  รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาองคกร 
 4)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล 
 5)  นางสุนันทา  สมพงษ    ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ 
9.  ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ 
 อาจารยพิธพร  ไทยภูมิ 
10.  ผูชวยเลขานุการตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวนไมเกิน 2 คน 
 1)  นายศุภธี  โตสกุล 
 2)  นางปนธัญ  พรรษา 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัต ิ– เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 และปจจุบันไดครบกําหนดเวลาในการปรับปรุง
รอบ 5 ป สมควรแกการปรับปรงุแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และ
เพ่ือใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานวิชาการ และความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับ          
การแขงขันทุกรูปแบบในการเสนอประเด็นทางการจัดการท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากร           
ดานการจัดการ จําเปนตองมีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานได ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดรับกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณะวิทยาการจัดการ                 
ท่ีจะผลักดันใหมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคม และสาขาวิชาการจัดการ เปนสาขาท่ีผลิตบัณฑิตใหเปน
นักวิชาการและนักวิชาชีพดานการจัดการ อยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)              
คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  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. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548           
สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และจาก
ผลกระทบสถานการณภายนอกภายใตสังคมการเปลี่ยนแปลงของแรงงานไทยในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค            
รวมถึงความเขมแข็งของเศรษฐกิจอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก กลายมาเปนสังคมสารสนเทศ สังคมดิจิทัล               
เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม จึงมีความจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกใหมีความทันสมัย พัฒนาอยางกาวกระโดด ผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน มีความรอบรู มีทักษะใหมๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงาน พัฒนาและใช
ประโยชนจากสารสนเทศไดอยางเหมาะสม ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและเปนท่ียอมรับในสังคม ดํารงชีวิตอยูทามกลาง
ความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือสังคมอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะท่ีดีท้ังรางกาย จิตใจ และเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)               
คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  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. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ปจจุบันไดครบ
กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแก                   
การปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และจากผลกระทบจาก
สถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของตลาดแรงงานดานการตลาด และรองรับการแขงขันทางดานการสื่อสารทุกรูปแบบ
ในการเสนอเรื่องราวขาวสาร ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดานการตลาด จําเปนตองมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของงานดานการตลาด โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการ
จัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ        
ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 และปจจุบันไดครบกําหนด
ระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปด
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และเพ่ือใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง            
ท้ังทางดานวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความตองการของตลาดแรงงานดานการจัดการโลจิสติกส เพ่ือรองรับ
การแขงขันในทุกรูปแบบ โดยการผลิตบุคลากรดานการจัดการโลจิสติกสท่ีมีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 
และสามารถบูรณาการความรูกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานจริงได  
ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการ  สอดรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และคณะวิทยาการจัดการ ท่ีจะผลักดันใหมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคม และสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส เปนสาขาวิชาท่ีผลิตบัณฑิตใหเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบ           
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)             
คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
         ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัตปิรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่วและ                
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม คณะวิทยาการ
จัดการ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 และปจจุบันไดครบกําหนด
ระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปด
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และเพ่ือใหสอดคลองและทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานทางดานธุรกิจ การทองเท่ียวและธุรกิจบริการ และเพ่ือเตรียมพรอมการผลิตบุคลากรใหสอดคลอง
กับการเปดประชาคมอาเซียนและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความเปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องได ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการ 
สอดรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณะวิทยาการจัดการ ท่ีจะผลักดันใหมีการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพสูสังคม สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม เปนสาขาวิชาท่ีผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติงานวิชาชีพดาน
การทองเท่ียวและโรงแรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน              
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและ                
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ          
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการจัด             
การเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 และปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 
5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนใน                
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และเพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ และ
สถานการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําใหมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนท้ังในระดับทวิภาคี 
และพหุภาคี รวมท้ังการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรีสงผลตอรูปแบบของระบบการคาและระบบเศรษฐกิจ
ของโลก การเปดเสรีทางการเงินทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงิน
มีรูปแบบและเครื่องมือท่ีหลากหลาย สงผลใหเกิดความจําเปนท่ีตองมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐาน       
การรายงานทางการเงินท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ             
เชิงเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี ยังผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชีพบัญชีใหมีความรู 
ความสามารถในระดับสากล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
   คณะวิทยาการจัดการ จึงขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรงุหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ          
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ                      
ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแก                 
การปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และจากผลกระทบของ
สถานการณภายนอกภายใตการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากหลักสูตรจะตองผลิตบัณฑิต
แบบบูรณาการ ใหมีความสอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยแลว หลักสูตรจําเปนตองพัฒนาให
สอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของประเทศและสังคมโลก สอดรับกับการจัดการเรียนการสอน             
ในศตวรรษท่ี 21 และคานิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรใหเปนนักสื่อสารท่ีมีความโดดเดน             
ท้ังเชิงวิชาการ วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนบัณฑิตมืออาชีพท่ีมีทักษะการสื่อสารและปฏิบัติงาน           
ไดหลากหลายดาน สอดรับกับองคกรสื่อยุคหลอมรวม และเปนบัณฑิตท่ียึดม่ันในหลักจริยธรรมวิชาชีพและ
ประโยชนสาธารณะ 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการ
จัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8  พิจารณาอนุมตัิปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ  
 

  สรุปเร่ือง  
  เนื่องดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ                   
ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแก                 
การปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 และเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานวิชาการและดานสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยให
ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคม ทองถ่ิน และประเทศชาติ สามารถตอบสนองตอความตองการของมหาบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา               
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2559 และผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เ ม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย                   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                 
คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมตสิภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได  
 

  สรุปเรื่อง 
  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 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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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 …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


