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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 3/๒๕60 
วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
 1.1 การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 
 1.2 การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร   (วาระเพ่ิมเติม) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
     2.1  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีพิเศษ (3)/2560 วันท่ี 8 มีนาคม 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ 
ประจาํปงบประมาณ 2560 
     3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... (วาระเพ่ิมเติม) 
     3.4  พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  (วาระเพ่ิมเติม) 
     3.5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนคนเดิมท่ีพน 
จากตําแหนง (วาระเพ่ิมเติม) 
     3.6  พิจารณาการบริหารงานบุคคลท่ีไดรับการจัดสรร จากงบประมาณแผนดิน          
ประจําปงบประมาณ 2560 (วาระเพ่ิมเติม) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร 
     4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
       4.3 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     4.4 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  
 (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
     4.5  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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     4.6  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
        4.7  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
        5.1  พิจารณาการขอยายนักศึกษา จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 ปงบประมาณ 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา จํานวน 4 ทาน ไดแก 
   1.  ผศ. ดร.ณัฏฐชา  หนอทอง 
   2.  อาจารยฑัชวงษ  จุลสวัสดิ์ 
   3.  อาจารย ดร.ศตพล  มุงคํ้ากลาง 
   4.  รองศาสตราจารย ดร.สรายุทธ  เสง่ียม 
  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ            
ใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาว ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔               
เรียบรอยแลว มีคณาจารยประจําไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    ๑.  อาจารยฑัชวงษ  จุลสวัสดิ์ 
    ๒.  รองศาสตราจารย ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร 
    ๓.  อาจารย ดร.กันยา  กองสูงเนิน 
    ๔.  อาจารยธีรภัทร  สุวรรณรจุิ 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

              ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                
               “ขอ ๖ ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  เพ่ือทราบ 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

         มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.2 การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป            
ไดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จํานวน 3 ทาน ไดแก 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย กลุม 1 ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ไดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ             
เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560   
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปกรณ  แกวเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย กลุม 2 คณบดีคณะตางๆ ไดพนจากตําแหนงกอนครบวาระเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2560   
  3. อาจารย ดร.พงศศรัณย  จันทรชุม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กลุม 3 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ เม่ือวันท่ี                 
8 มีนาคม 2560 
  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงตําแหนง
บริหาร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เรียบรอยแลว               
ผูท่ีไดรับการเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ดังนี้ 
 
ลําดับ กลุมผูดํารงตําแหนงบริหาร รายช่ือผูไดรับการเลือก ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

ท่ีเหลืออยู 
1. กลุมท่ี 1 ผูดํารงตําแหนง 

รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ฝายบริหาร วางแผนและทรัพยสิน  

16 มีนาคม 2560 - 
12 กุมภาพันธ 2561  
(10 เดือน 28 วัน)             

2. กลุมท่ี 2 คณบดีคณะตางๆ อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

21 มีนาคม 2560 - 
7 เมษายน 2561    
(1 ป 18 วัน)           

3. กลุมท่ี 3 ผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
ศูนย หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

อาจารย ดร.จุติรัช  อนุกูล 
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

21 มีนาคม 2560 - 
7 เมษายน 2561  
(1 ป 18 วัน)             

 

  ท้ังนี้ ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
               ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  เพ่ือทราบ 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

         มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่พิเศษ (3)/2560 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ีพิเศษ (3)/2560 เม่ือวันท่ี 8
มีนาคม 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายระเบียบ          
วาระนี้ 

 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 ๓.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง  
 ดวย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 7 คน           

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) 

นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
  การบริหารการศึกษา 6 
  วิทยาศาสตรศึกษา 1 

รวมท้ังส้ิน 7 
 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจาํคณะ  
 คณะครุศาสตร ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและวิทยานิพนธ ในการประชุมเม่ือวันท่ี                 

6 กรกฎาคม 2559 , 4 สิงหาคม 2559, และวันท่ี 14 กันยายน 2559 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ

แตละหลักสูตร และใหความเห็นชอบเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 
3 มีนาคม 2560 จํานวน 7 คน 

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอใหปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 7 คน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560 
 
 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 37 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 15 คน              

รวมท้ังสิ้น 52 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 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะในการ

ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 ประเดือนกุมภาพันธ 2560 ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560  
  2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 
  3) คณะครุศาสตร   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 
  4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 
  5) คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 
  6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไมมีการประชุม แตมีผูท่ีสําเร็จการศึกษา  
       เนื่องจากนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 7 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 22 
 - บัญชีบัณฑิต 1 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 

รวม 37 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 8 
 -  บัญชีบัณฑิต 3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 15 
รวมท้ังส้ิน 52 
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       ในรายวิชาของคณะอ่ืน 
 
 
 2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 52 คน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560 และนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 7 คน และ
ปริญญาบัณฑิต จํานวน 52 คน  

 
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

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

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

...................................................................................................................................................................................      
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  3.2  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลบุคลากรประเภทขาราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะเกษียณอายุราชการสิ้นปงบประมาณ 2560 และมีคุณสมบัติในการยื่นขอตออายุ
ราชการ จํานวน 4 คน ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล สังกัด เกษียณอายุราชการ 
1. รองศาสตราจารย ดร.กุลชลี  พวงเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 30 กันยายน 2560 
2. ผูชวยศาสตราจารยภัสสรศศิร  อภิยาหอม คณะวิทยาการจัดการ 30 กันยายน 2560 
3. ผูชวยศาสตราจารยทัศนา  แกวพลอย คณะครุศาสตร 30 กันยายน 2560 
4. อาจารยเสนห  เทียมดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
30 กันยายน 2560 

 

  ท้ังนี้  ในการดําเนินการตออายุราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา 
  “ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 5 คน เปนคราวๆ ไป ประกอบดวย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
  (2) อธิการบดี     รองประธานกรรมการ 
  (3) รองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานวิชาการ  กรรมการ 
  (4) ผูแทนคณบดี จํานวน 1 คน   กรรมการ 
  (5) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 
  ใหผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เปนเลขานุการ และเจาหนาท่ีในสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 คน เปนผูชวยเลขานุการ 
  การไดมาซ่ึงกรรมการตาม (4) ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดีซ่ึงเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยูในขณะนั้น” 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
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   2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
   “มาตรา 19 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารยหรือ
ระดับรองศาสตราจารยซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เม่ืออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้น
ปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพ่ือทําหนาท่ีสอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาป
บริบูรณ 
   การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด” 
   3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 5 
   4. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
 

   
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ  
ประจําปงบประมาณ 2560 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
   

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2557 ขอ 19 มิไดใหอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) 
เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาการบรรจุ แตงต้ัง การทําสัญญาจาง และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจางหรือ
คาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานสายวิชาการ สายบริหาร และสายสนับสนุน เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหาร               
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ทําหนาท่ี
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย กําหนดมาตรฐาน                
การบริหารงานบุคคล และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ             
ทางวินัย การออกจากงาน และการกําหนดกรอบของตําแหนง อัตราเงินเดือนของตําแหนงและอัตราของวงเงินท่ีจะ
พึงใชเพ่ือการบริหารงานบุคคล  
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถ
ดําเนินการตอไปโดยไมลาชา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 
2560 ไดมีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ขอ 19 ดังนี้ 
   

ขอบังคับฯ วาดวยโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 

(ขอความเดิม) 

ขอบังคับฯ วาดวยโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ..... (ฉบับท่ี 2) 

(ขอความใหม) 
“ขอ 19 การบรรจุ แตงต้ัง การทําสัญญาจาง และ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ 
ของพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน ใหเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดโดยทําเปนประกาศ
มห า วิ ท ย าลั ย แ ล ะ ผ า น คว าม เห็ น ช อบ จ า กส ภ า
มหาวิทยาลัย”  

“ขอ 19 การบรรจุ แตงต้ัง การทําสัญญาจาง และ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ 
ของพนั ก ง านส ายวิ ช า การ  และสายสนั บสนุ น                  
ใหคณะกรรมการบริหารเสนอ ก.บ.ม. ใหคําแนะนําตอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือออกเปนประกาศ” 

 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย 
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
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   2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. 2557 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ผูชวยศาสตราจารยวันดี  เภาคํา รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย ไดรับ              
แตงตั้งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 10/2556 ลงวันท่ี 18 
มกราคม 2556 นั้น เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยวันดี  เภาคํา ไดครบวาระการดํารงตําแหนงบริหาร เม่ือวันท่ี 7 
มีนาคม 2560 และไดรับการแตงตั้งเปน ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 
8 มีนาคม 2560  

มหาวิทยาลยัฯ โดยอธิการบดี ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสอง “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี คนหนึ่ง ซ่ึงมิใช
กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี” เรียบรอยแลว 
  จึงขอเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสอง 
  “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี คนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนคนเดิมที่พนจาก
ตําแหนง 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ผูบริหารในตําแหนง รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน ไดครบ
วาระการดํารงตําแหนง และสงผลใหพนวาระจากตําแหนงกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชดุตางๆ ท้ังหมด 
6 คณะ และมีวาระคงเหลือ ดังนี้  
 

คณะกรรมการ ผูดํารงตําแหนง  วันท่ี 
พนจากตําแหนง 

วาระคงเหลือ 

1. คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและ
ทรัพยสินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

ผูชวยศาตราจารยเพียงใจ  เจียรวิชญกุล 
(กรรมการ) 

7 มีนาคม 2560 10 เดือน 14 วัน 
(8 มีนาคม 2560 – 
21 มกราคม 2561) ผูชวยศาตราจารยจินตนา  เวชมี 

(กรรมการและเลขานุการ) 
ผูชวยศาตราจารยธนิดา  ภูแดง  
(กรรมการ) 

๘ มีนาคม 2560 10 เดือน 1๕ วัน 
(9 มีนาคม 2560 – 
21 มกราคม 2561) 

2. คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

ผูชวยศาตราจารยจินตนา เวชมี 
(กรรมการโดยตําแหนง) 

7 มีนาคม 2560 - 

ผูชวยศาตราจารยสัมฤทธิ์ เสนกาศ 
(กรรมการ จากผูดํารงตําแหนงคณบดี) 

๘ มีนาคม 2560 2 ป 13 วัน 
(9 มีนาคม 2560 – 
21 มีนาคม 2562) ผูชวยศาตราจารยเพชรสุดา เพชรใส 

(กรรมการ จากผูดํารงตําแหนงคณบดี) 
ผูชวยศาตราจารยศรีสุภา นาคธน 
(กรรมการ จากผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ) 
อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง 
(กรรมการ จากขาราชการหรือพนักงาน 
สายวิชาการ) 

3. คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตร ี

ผูชวยศาตราจารยจินตนา เวชมี 
(เลขานุการ) 

7 มีนาคม 2560 1 ป 5 เดือน 16 วัน 
(8 มีนาคม 2560 -       
23 สิงหาคม 2561) 

4. คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาตราจารยจินตนา เวชมี 
เลขานุการ 

7 มีนาคม 2560 - 

 
 
 

 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
คณะกรรมการ ผูดํารงตําแหนง  วันท่ี 

พนจากตําแหนง 
วาระคงเหลือ 

5. คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา 
เลขานุการ 

7 มีนาคม 2560 - 

๖. คณะอนุกรรมการ  

ฝายกฎหมาย ประจําสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

เทพสตรี 

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี 
อนุกรรมการ จากผูบริหารท่ีดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี 

7 มีนาคม 2560 - 

ผูชวยศาสตราจารยเพชรสุดา เพชรใส 
อนุกรรมการ จากผูบริหารท่ีดํารง
ตําแหนงคณบดี 

๘ มีนาคม 2560 - 

ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา 
เลขานุการ 

7 มีนาคม 2560 - 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการ            
ชุดตางๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเก่ียวของ เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง              
ผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนงและใหอยู
ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน ดังนี ้

 

คณะกรรมการ 
รายช่ือท่ีขอเสนอแตงตั้ง 

แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและ
ทรัพยสินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

ผูชวยศาตราจารยวันดี  เภาคํา 
เปน กรรมการ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา
ดวย คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕ ....  
๔) บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย           
ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือ
คณบดี หรือผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก     
จากการเสนอโดยอธิการบด ีจํานวน ๒ คน      

ผูชวยศาตราจารยธนิดา  ภูแดง  
เปน กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา 
เปน กรรมการและเลขานุการ 

5) รองอธิการบดี ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการ   
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี 

ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา 
เปน กรรมการ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 
ขอ ๕ …. 
(๓) รองอธิการบดี ฝายบริหารฯ เปนกรรมการ 
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คณะกรรมการ 
รายช่ือท่ีขอเสนอแตงตั้ง 

แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ผูชวยศาตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ 
เปน กรรมการ จากผูดํารงตําแหนงคณบดี 

(๔) กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง             
จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ คน 

อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง 
เปน กรรมการ จากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
ผูชวยศาตราจารยศรีสุภา  นาคธน 
เปน กรรมการ จากผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ 

(๕) กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง 
จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  
จํานวน ๑ คน 

อาจารยโสพิศ  คํานวนชัย 
เปน กรรมการ จากขาราชการหรือ
พนักงาน สายวิชาการ 

(๗) กรรมการ ท่ีมิใชผูบริหาร ซ่ึงเลือกตั้ง    
จากขาราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ  
จํานวน ๑ คน 

3. คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี 

อาจารยเฉลิมชัย หาญกลา 
เปน เลขานุการ 

ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี      
พ.ศ. 2555 ขอ ๕ (๕) รองอธิการบดี คนหนึ่ง
ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนเลขานุการ 

4. คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

อาจารยเฉลิมชัย หาญกลา 
เปน เลขานุการ 

ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมา ซ่ึงคณะกรรมการสง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ขอ 4 วรรคสาม 
“ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี
คนหนึ่งตามคําแนะนําของอธิการบดี เปน
เลขานุการ 

5. คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา 
เปน เลขานุการ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา
ดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และท่ี
แกไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ .  2549 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 ขอ 4 “ใหนายก
สภามหาวิทยาลัย แตงตั้ งรองอธิการบด ี       
ท่ีปฏิบัติหนาท่ี ดานกิจการสภามหาวิทยาลัย
เปนเลขานุการ” 
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คณะกรรมการ 
รายช่ือท่ีขอเสนอแตงตั้ง 

แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

๖. คณะอนุกรรมการ  

ฝายกฎหมาย ประจํา

สภามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเทพสตรี 

อาจารยเฉลิมชัย หาญกลา 
เปน อนุกรรมการ จากผูบริหารท่ีดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี 

องคประกอบอนุกรรมการฯ ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 20 
กุมภาพันธ ๒๕58 
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
๓. ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
๔. ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงคณบดี 
จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
๕ .  คณาจารยประจํ า  (ดานกฎหมาย ) 
จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ 
๖. นิติกรมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน  
เปนอนุกรรมการ 
๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เปนเลขานุการ 
๘. เจาหนาท่ีประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 
๙. เจาหนาท่ีงานวินัยและนิติการ  
จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 

อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง 
เปน อนุกรรมการ จากผูบริหารท่ีดํารง
ตําแหนงคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา 
เปน เลขานุการ 

 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 14 แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย” 
  2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  
  4.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
  5.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
  6.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาแตงตั้งกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนง 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6  พิจารณาการบริหารงานบุคคลทีไ่ดรับการจัดสรร จากงบประมาณแผนดิน          
ประจําปงบประมาณ 2560 
   

  สรุปเรื่อง 
  สํานักงบประมาณ ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยจะตองจัดสงบัญชีถือจายรายบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีจางจากงบประมาณแผนดินตามกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับจัดสรร  เพ่ือประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนตนมา จึงทําใหมหาวิทยาลัยจะตองเรงรัดดําเนินการจัดทํา              
แนวทางการจัดทํากรอบการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  จํานวน 293 อัตรา เพ่ือใหเปนหลักฐานประกอบการจัดทํางบประมาณ
และขอยืนยนัยอดงบประมาณกับสํานักงบประมาณ เพราะท่ีผานมาจนถึงป พ.ศ.2559 การจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนจะคํานวณจากกรอบวงเงินฐานเดิม และจัดสรรเพ่ิมเปนอัตราเกษียณ และเพ่ิมเงินเลื่อนข้ันประจําป รอยละ 
6  แตในปจจุบันสํานักงบประมาณไดปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณท่ีจะตองดูอัตราเงินเดือนถือจายของพนักงาน
รายบุคคล จึงทําใหกรอบวงเงินคําของบประมาณท่ีพึงจะไดของมหาวิทยาลัยต่ํากวาในสิทธิท่ีพึงจะได ก็จะทําให          
เกิดความสุมเสี่ยงในขอระเบียบกฎหมายท่ีจะตามมา และการบริหารท่ีผานมาจะทําใหสรางภาระกับมหาวิทยาลัยใน
อนาคต ไมเห็นการสะทอนตนทุนท่ีแทจริง 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ         
การบริหารงานบุคคลท่ีไดรับการจัดสรร จากงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 
  “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” 
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  
  “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจางและ
คาตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกข และการอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
  ๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  “ขอ ๙ อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของพนักงานใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือมติสภามหาวิทยาลัย...” 
   
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลท่ีไดรับการจัดสรร จากงบประมาณแผนดิน          
ประจําปงบประมาณ 2560 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัต ิ– เพ่ือทักทวง 

 4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง  
  เนื่องดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร ไดมีอาจารยจํานวน 1 คน ยายไปเปนอาจารยประจําโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผล
หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะครุศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ดังนี้ 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.ธัชวรรณ  หงษนาค 
2. อ.ดร.สิริพร  ดาวัน 
3. อาจารยภัสยากร  เลาสวัสดิกุล 
4. อาจารยอเนก  ออนไสว 
5. อาจารยสุเมธ  เปยสิร ิ

1. ผศ.ธชัวรรณ  หงษนาค 
2. อ.ดร.สิริพร  ดาวัน 
3. อาจารยภัสยากร  เลาสวัสดิกุล 
4. อาจารยอเนก  ออนไสว 
5. อาจารยอริญชย  นิลสกุล 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 5 อาจารยอริญชย  นิลสกุล 
เปลี่ยนใหม 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ               
ครุศาสตร ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 
12/2559 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560              
เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ                         
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะครศุาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)  
คณะครุศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง  
  เนื่องดวย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิใหตรงตามความตองการ          
ของสาขาวิชา เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผล
หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ          
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2555) ดังนี ้
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ 
2. อ.อังคณา  อุดมพันธ 
3. อ.ชลิดา แสนวิเศษ   
4. อ.จุฑามาศ  พรรณสมัย 
5. ผศ.น้ําเพชร  อยูโต 

1. อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ 
2. อ.อังคณา  อุดมพันธ 
3. อ.สุริยะ  หาญพิชัย 
4. อ.กัณญพัตส บุญล่ํา 
5. ผศ.น้ําเพชร  อยูโต 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 3 อ.สุริยะ  หาญพิชัย 
และลําดับท่ี 4 อ.กัณญพัตส บุญล่ํา 
เปลี่ยนใหม 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 และผานความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียด           
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2555)                     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองรับการแขงขันทางธุรกิจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมสารสนเทศและ            
การสื่อสาร จําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะ
งานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยไดผานการวิพากษหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560             
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและรองรับการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ โดยการผลิตบุคลากรทางดานภาษาญ่ีปุน        
ท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพใน             
การทํางาน รวมท้ังมีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสืบคนขอมูล ศึกษาหาความรู ซ่ึงเปนไป           
ตามนโยบาย และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีมุงสูความเปนเลิศดานการใชภาษาตางประเทศ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 และผาน         
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสาร
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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 4.5 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิวัฒนาการของกฎหมาย ท้ังนี้ 
เพ่ือใหนักกฎหมายมีความสามารถในดานการแขงขันท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 และผานความเห็นชอบจาก                    
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป สมควรแก
การปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ประกอบกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                 
พ.ศ. 2558 กําหนดใหการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรตองมีมาตรฐาน         
ไมต่ํากวา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558” และการจัดทําหลักสูตร
หรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองมุงใหเกิดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตโดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและองคประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ดวย ดังนั้น เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารประเทศเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 
2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560              
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดีย 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร พ.ศ. 2555) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548 สมควรแกการปรับปรุงแกไข เพ่ือใชเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และ
เพ่ือใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานวิชาการ เทคโนโลยีของวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะตองนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อาทิ เชื่อมโยงองคกร คน เขาดวยกันโดยเครือขาย
การสื่อสารท่ีครอบคลุมท่ัวโลก เกิดกระบวนการสรางและประยุกตใชขอมูลขาวสารกอใหเกิดสารสนเทศรูปแบบ
ใหมๆ นําไปใชเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลใหกับองคกร นักเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีใน           
การเชื่อมโยงทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานใหแกสังคมในทุกๆ ดาน  
จึงจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน ท้ังดานวิชาการ
และวิชาชีพ เขาใจผลกระทบตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชอยางเหมาะสม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และเพ่ือตอบสนองความตองการของงานในสายวิชาชีพในปจจุบัน 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา          
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2559 และผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสาร
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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 5.1  พิจารณาการขอยายนักศึกษา จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ณ หนวยจัดการศึกษา         
นอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี  
24 กรกฎาคม 2558 นั้น หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี  ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ป ในปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และ 
ปการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ซ่ึงมีนักศึกษาสมัครเรียนครบตามจํานวน 30 คน สถานภาพปจจุบัน
ของนักศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 นักศึกษารหัส 581947003 คงเหลือจํานวน 6 คน และภาค
การศึกษาท่ี 1/2559 มีนักศึกษารหัส 591947003 คงเหลือจํานวน 7 คน รวมท้ังสองกลุม จํานวน 13 คน 
  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จึงขอยายนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดังกลาวขางตน เขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 เปนตนไป 
  ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอก
ท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2558 หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค              
ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ป ในปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ซ่ึงมีนักศึกษา
สมัครเรียนจํานวน 21 คน สถานภาพปจจุบันของศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 มีนักศึกษารหัส 
581749802 คงเหลือจํานวน 10 คน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จึงขอยายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ          
รหัส 581749802 จํานวน 10 คน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 (สิงหาคม 2560) 
  ท้ังนี้  สภาวิชาการไดมีมติรับทราบ การขอยายนักศึกษาของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2560 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการขอยายนักศึกษาเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ดังนี้ 
  1) หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี        
ขอยายนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 13 คน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2559 ตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 เปนตนไป 
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  2) หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค          
ขอยายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รหัส 581749802 จํานวน 10 คน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ                  
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 (สิงหาคม 2560) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. รับทราบการขอยายนักศึกษา จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                           
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
 ๕.2 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกุมภาพันธ 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 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 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 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 3/๒๕60 
วันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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