
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 6/๒๕60 
วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
      
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560  
 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (5)/2560 วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาการจัดทําคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งศาลปกครองกลาง เก่ียวกับ
วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560  

 3.2 พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 3.3 พิจารณากําหนดอัตราการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงรองอธิการบดี 
 3.4 พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 293 อัตรา 
 3.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 3.7 พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2560) 
 3.8 พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 3.9 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2559 
 3.10 พิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องการอุทธรณรองทุกข จํานวน 2 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.2 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 4.6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)           
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 4.8 พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแกไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 4.9 พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 4.10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการ
จัดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
    5.1  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ปงบประมาณ 2560  
  5.2  รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  5.3  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  5.4  การนําวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน  เขาสูฐานขอมูล TCI 
  5.5 รายงานผลการพิจารณาการยื่นคํารองคัดคานยื่นฟองคดีอยางอนาถา คดีหมายเลขดําท่ี                
บ .134/2560 ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี  และคดีหมายเลขดําท่ี บ .136/2560 ของ                 
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
    6.1  การปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้ง ท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 19                       

พฤษภาคม 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 2.2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่พิเศษ (5)/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 
 

 สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ีพิเศษ (5)/2560 เม่ือวันท่ี 5 
มิถุนายน 2560  นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายระเบียบ
วาระนี้ 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาการจัดทําคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับ
วิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษา คดีหมายเลขดําที่ บ.97/2560 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําท่ี บ.๙๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ีพิเศษ (๕)/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเปนเอกฉันทใหยื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง โดยจะยื่นคํารองอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งศาล 
และไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ตามคําสั่งท่ี 25/2560 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 
2560 โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1. จัดทําคําแกฟองและดําเนินคดีในศาลปกครอง จนกวาคดีถึงท่ีสุด 
 2.  แจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดสงขอมูลท่ีเก่ียวของและจําเปนในการดําเนินงานตามขอ 1 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 
14 มิถุนายน 2560 ไดดําเนินการพิจารณาการดําเนินการทางคดีปกครองตามหนังสือแจงคําสั่งศาลคดีหมายเลข
ดํา ท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ระหวาง ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดี ท่ี 1 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 
โดยศาลไดมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามมติของผูถูกฟองคดี ท่ี 2 (การประชุมลับ) ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม 2560 ในวาระการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไวเปน
การชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน 
  คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ไดรวมกันพิจารณาการดําเนินการทางคดี
ปกครองตามหนังสือแจงคําสั่งศาลดังกลาว เห็นควรใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาจัดทําคําอุทธรณคัดคานคําสั่ง
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา ของศาลปกครองชั้นตน ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ท่ีไดอานเม่ือวันท่ี 
24 พฤษภาคม 2560 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 ในวันท่ี 23 มิถุนายน 
2560 และดําเนินการยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา ของศาลปกครองชั้นตน  
ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ใหทันภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือ 
แจงใหสํานักบังคับคดีปกครองทราบ วันท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ไดรับแจงหรือทราบคําสั่งศาลเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2560 ซ่ึงจะครบกําหนดการยื่นคําอุทธรณ ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ตอไป และมอบเลขานุการฯ เสนอวาระ
ตอสภามหาวิทยาลัยฯ  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งศาลปกครองกลาง 
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ตามท่ี
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งศาลปกครองกลาง เก่ียวกับวิธีการชั่วคราว   

กอนการพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ตามท่ีคณะกรรมการ           
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................     
...................................................................................................................................................................................      
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 3.2  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง  
 ดวย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 11 คน           

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
ปริญญามหาบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา (คน) 

นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
  การบริหารการศึกษา 6 
  วิทยาศาสตรศึกษา 1 
  หลักสูตรและการสอน 3 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  รฐัประศาสนศาสตร 1 

 

รวมท้ังส้ิน 
 

11 

 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 , 14 กันยายน 2559,                 

12 ตุลาคม 2559 และ 14 กุมภาพันธ 2560 
  2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2559 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาครบถวน

ตามเกณฑแตละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต             
จํานวน 11 คน ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560  

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบเสนอการใหปริญญามหาบัณฑิต 11 คน แกผูสําเร็จ

การศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
 

 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 426 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 95 คน 
รวมท้ังสิ้น 521 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2553) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5)                                   
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และหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี           
วาดวย การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย           
การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
 - ครุศาสตรบัณฑิต 3 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 102 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 -  ศิลปศาสตรบัณฑิต 82 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต 3 
 -  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 171 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีบัณฑิต 10 
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
 -  บริหารธุรกิจบัณฑิต 30 
 -  บัญชีบัณฑิต 8 
 - นิเทศศาสตรบัณฑิต 16 

รวม 426 
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต 3 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 20 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 62 
 -  บัญชีบัณฑิต 2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 6 

รวม 95 
 

รวมท้ังส้ิน 
 

 

521 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะในการ

ประชุมครั้งท่ี 5/2560 ประจําเดือนพฤษภาคม ดังนี้ 
  1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
  2)  คณะครศุาสตร   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
  3)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
  4)  คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
  5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
  6)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
 2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 521 คน ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 และนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 11 คน 
และปริญญาบัณฑิต จํานวน 521 คน  

 
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

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

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

...................................................................................................................................................................................      
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 3.3 พิจารณากําหนดอัตราการจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงาน        
ในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงรองอธิการบด ี
 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแตงตั้ง ศาสตราจารยประดิษฐ พงศทองคํา ดํารง
ตําแหนง รองอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2560 – 20 เมษายน 2560 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบใหกําหนด
อัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร ตําแหนง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของศาสตราจารยประดิษฐ  
พงศทองคํา ในอัตราเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง อัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร ตําแหนงรองอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร ตําแหนงรองอธิการบดี ของศาสตราจารย
ประดิษฐ พงศทองคํา ในอัตราเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการ

ใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได” 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 

  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย          
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558  
  “ขอ 23 ในกรณีท่ีแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีมิไดเปนพนักงานตามขอบังคับนี้มากอน ใหดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 14 การจาง เงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนอ่ืน ของผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด” 
   3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คาตอบแทนผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555  
   “ขอ 10 ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร แลวเสนอ
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป”     

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบกําหนดอัตราการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงรองอธิการบดี  
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 293 อัตรา  
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย สํานักงบประมาณขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระบุชื่อและเลขท่ีบัตรประจําตัว               
ประชาชนของแตละชื่อประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเสนอของบประมาณ ๒๙๓ อัตรา 
  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรประเภท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และ 
สายสนับสนุน จํานวน ๔๕๒ อัตรา มหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาต้ังคณะทํางานใหพิจารณาจัดกรอบอัตรากําลัง
บุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน ๔๕๒ คน เขาสูกรอบ
อัตรากําลังท่ีเสนอของบประมาณ จํานวน ๒๙๓ คน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๖/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  
โดยมีขอกฎหมายประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ๒.  กฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๓.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
พ.ศ.  ๒๕๕๗  
  ๔ .  ประกาศสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี  ลงวัน ท่ี  ๓๐ กันยายน พ .ศ .  ๒๕๕๖  
เรื่อง ยุบหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๖  
  ๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 
พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจัดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังท่ีเสนอของบประมาณ (๒๙๓ คน) และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตอไป 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 293 อัตรา 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย          
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 20 และมาตรา 65/1 
  3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 ขอ 16 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 
293 อัตรา 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดขอ
ลาออกจากตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งในการประชุมครั้งตอไป นั้น 
  ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 “ขอ 6 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา 
“คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบดวย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน  เปนประธานกรรมการ 
  (2) อธิการบดี       เปนกรรมการ 
  (3) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    เปนกรรมการ 
  (4) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 
  (5) รองอธิการบดี ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เปนกรรมการ 
  (6) คณบดี ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เปนกรรมการ 
  (7) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ 
  (8) บุคลากรประเภทคณาจารยประจํา จํานวนสองคน  เปนกรรมการ 
  (9) บุคลากรประเภทขาราชการ และพนักงาน จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  ... 
  ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
  … 
  ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีนายกสภา
มหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง” 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการ ตามขอ 6 (2) - (9) และ
เลขานุการเรียบรอยแลว 

สําหรับประธานกรรมการ ซ่ึงมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน ขอให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตร ี 

 (เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มอบในวันประชุม) 
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กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ี  
ของสภามหาวิทยาลัย” 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๖ 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 

 สรุปเร่ือง 
 ดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป จะครบวาระ 

การดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

“ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา” 
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนประธาน 
(๒) อธิการบดี        เปนกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน    เปนกรรมการ 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  

ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน    เปนกรรมการ 
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสามคน    เปนกรรมการ 
 ใหรองอธิการบดี ซ่ึงไมใชกรรมการตาม (๓) เปนเลขานุการ 

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในหกสิบวันกอนท่ีประธาน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจากประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงภายใน             
สี่สิบหาวัน แลวแตกรณี” 

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง 
ไดระหวางวันท่ี 1๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการ ตามขอ ๗ (๑) (๔) (๕) และ 
(๖) ใหดําเนินการ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนประธาน  
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน  

      เปนกรรมการ  
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน   

      เปนกรรมการ 
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสามคน  เปนกรรมการ  

สําหรับคณะกรรมการ ตามขอ ๗ (๒) (๓) และ เลขานุการ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗ “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน             
คณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา”…” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.7 พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2560) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ประจาํป 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแลวนั้น 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานของผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง ครั้งท่ี 1 ดําเนินการ รอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีผลการดําเนินการโดยภาพรวม ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 7 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ 3 โครงการ รวมเปน 12 โครงการ จําแนก            
รายดาน ดังนี้  
 

ดาน 
จํานวนการจัดการความเส่ียงท่ีดําเนินการ  

รวม ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามกําหนด 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

1.  ดานกลยุทธ               1 รายการ 
(รอยละ 33) 

- 2 รายการ 
(รอยละ 67) 

3 รายการ 
(รอยละ 100) 

2.  ดานการเงิน - - 1 รายการ 
(รอยละ 100) 

1 รายการ 
(รอยละ 100) 

3. ดานปฏิบัติงาน 3 
(รอยละ 100) 

- - 3 

(รอยละ 100) 
4.  ดานอ่ืนๆ 3 

(รอยละ 60) 
2 

(รอยละ 40) 

- 5 
(รอยละ 100) 

รวม 7 
(รอยละ 58) 

2 
(รอยละ 17) 

3 
(รอยละ 25) 

12 
(รอยละ 100) 

 

  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2560) 
                

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
“มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ  
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.8 พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยยึดหลักความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ           
เนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยพันธกิจหลัก 4 ดาน  
คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม            
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการแกสังคม การดําเนินนโยบายการเงินการคลังท่ีสอดคลองกับ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และการนํานโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม       
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง และใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม                  
ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ความจําเปนและความตองการของภาคีการพัฒนาดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไป      
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชนอยางแทจริง และใหสวน
ราชการและหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 และคณะกรรมการนโยบาย           
การเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตร ี
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.9 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2559 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ เขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 
3/2559 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 8 สาขาวิชา จํานวน 337 คน มีรายรบัท้ังสิ้น 1,955,270 บาท  
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณ และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจดัทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ 17 
  “ใหมหาวิทยาลัย ทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบ
ของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น…”  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได 
จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2559 จํานวน 1,564,200 บาท (หนึ่งลานหาแสน
หกหม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) เพ่ือใชดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 และ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 
13 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน          
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจํา

ภาคการศึกษาท่ี 3/2559   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.10 พิจารณาการขอใหทบทวนเร่ืองการอุทธรณรองทุกข จํานวน 2 ราย 
 

  สรุปเร่ือง 
  1. พิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนางสาวกิติญาภัช  ผาดี 
 ตามท่ี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาสั่งการมอบคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาดําเนินการ กรณี นางสาวกิติญาภัช  ผาดี ไดมีหนังสือถึง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ขอใหทบทวนเรื่องการอุทธรณรองทุกขและ
ขอยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา 
 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการพิจารณา
เรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 เสร็จเรียบรอยแลว ท่ีประชุมไดพิจารณา
แลวมีมติไมทบทวนเรื่องรองทุกขของนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผูรองทุกข เนื่องจากมีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองทุกข
ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เปนคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2560 และมอบ
ผูชวยเลขานุการเสนอวาระตอสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกประกอบการประชุม หนาท่ี 1 – 14) 

 2. พิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม 
 ตามท่ี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาสั่งการมอบคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาดําเนินการ กรณี นายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม ไดมีหนังสือ
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ขอใหทบทวนเรื่องการอุทธรณรองทุข
และขอยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  
 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการพิจารณา
เรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 เสร็จเรียบรอยแลว ท่ีประชุมไดพิจารณา
แลวมีมติไมทบทวนเรื่องรองทุกขของนายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม ผูรองทุกข เนื่องจากมีขอเท็จจริงปรากฏวา            
ผูรองทุกขไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เปนคดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560            
และมอบผูชวยเลขานุการเสนอวาระตอสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกประกอบการประชุม          
หนาท่ี 15 – 30) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนางสาวกิติญาภัช  ผาด ี
และการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณฯ เสนอ 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
  2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องการอุทธรณรองทุกข จํานวน 2 ราย 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................     
...................................................................................................................................................................................      
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

 4.1  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป สมควรแกการปรับปรุงพัฒนา     
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปดการเรียนการสอน              
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ประกอบกับ ปจจุบันตลาดแรงงานตองการบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ทางดานเกษตรศาสตรท่ีมีคุณภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2560 – 2564 ดานการเกษตรไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ 
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนาสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบการเกษตรแบบยั่งยืน และตลอดจนตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีเนนผลิตบัณฑิตใหมีความเปนมืออาชีพ ทันสมัย และมีคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตรท่ีทันสมัย เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษานําความรูทางดาน
เกษตรศาสตรไปประยุกตใชและพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณดานตางๆ ดังกลาว 
  ท้ังนี้  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2560) ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป สมควรแก             
การปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปด
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ประกอบกับ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาควบคูกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือใหการพัฒนานั้นอยูพ้ืนฐานแหงความยั่งยืน 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จึงมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีจะเปนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมท่ีตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินสังคมยุคเศรษฐกิจใหม มีคุณภาพและทักษะตรงกับความตองการของหนวยงาน ภาครัฐ 
เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและทองถ่ิน มีองคความรูและทักษะข้ันสูงในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
สามารถพัฒนาตนและพัฒนางานดวยกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยทางสิ่งแวดลอม  
  ท้ังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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.  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   
 สรุปเรื่อง 
 เนื่องดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ. ศิริลดา  ศรีกอก 
2. อ.กรรณิการ  ออนสําล ี
3. อ.สุวรณี  ปานเจริญ 
4. อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 
5. อ.พรรณี  วงศไกรศรีทอง 

1. ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก 
2. ผศ.กรรณิการ  ออนสําลี 
3. อ.ภาราดร  งามดี 
4. อ.สุวรณี  ปานเจริญ 
5. อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 3 อ.ภาราดร  งามดี 
เปลี่ยนใหม 
3. ลําดับท่ี 4 อ.สุวรณี  ปานเจริญ 
และลําดับท่ี 5 อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 
สลับตําแหนง 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      
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. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 สรุปเรื่อง 
 เนื่องดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)          
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีอาจารยลาออกจากราชการ จํานวน 1 คน สงผลกระทบตอการบริหารและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.บงกช  นิ่มตระกูล 
2. อ.วิจิตรา  โสเพ็ง 
3. อ.สามารถ  พยอมหอม 
4. อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล 
5. อ.สุดาภรณ  ภูแพร 

1. ผศ.บงกช  นิ่มตระกูล 
2. อ.สามารถ  พยอมหอม 
3. อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล 
4. อ.สุดาภรณ  ภูแพร 
5. อ.สุธน  ตาด ี

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 2 อ.สามารถ พยอมหอม,  
ลําดับท่ี 3 อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล, 
ลําดับท่ี 4 อ.สุดาภรณ  ภูแพร  
สลับตําแหนง 
3. ลําดับท่ี 5 อ.สุธน  ตาด ี
เปลี่ยนใหม 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองการปรับปรุงแกไขหลักสูตรโดยการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร  เพ่ือให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ดังนี้ 
  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.พงศธร  ลิมปกฤตนุวัตร 
2. อ.พินิจนันท  เนื่องจากอวน 
3. อ.กมลวรรณ  รินทรามี 
4. อ.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค 
5. ผศ.วันทนี  ปานเจริญ 

1. ผศ.พงศธร  ลิมปกฤตนุวัตร 
2. อ.พินิจนันท  เนื่องจากอวน 
3. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
4. อ.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค 
5. อ.อาทิตย  เนื่องอุดม 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 3 ผศ.จิตตระการ   
เอกกมลกุล และลําดับท่ี 5  
อ.อาทิตย  เนื่องอุดม เปลี่ยนใหม 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตอสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 เพ่ือเปดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 เปนตนไป นั้น เนื่องดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา คือ                     
รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ท่ี 2143/2560 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560  
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้  
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ 
2. อ.ปยะพงษ  แดงขํา 
3. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล 
4. อ.สกุล  คํานวนชัย 
5. อ.ศุภขวัญ  งามยิ่ง 

1. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรต ิ
2. อ.ปยะพงษ  แดงขํา 
3. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล 
4. อ.สกุล  คํานวนชัย 
5. รศ.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ ์

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 5 รศ.ศุภวัฒน   
ลาวัณยวิสุทธิ์ เปลี่ยนใหม 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)          
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีอาจารยหมดสัญญาจาง จํานวน 1 คน จึงมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร             
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.จุติรัช  อนุกูล 
2. อ.เสนห  เทียมดี 
3. อ.อรุณี  เจริญทรัพย 
4. อ.พลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม 
5. อ.นิเวศ  เผื่อนทิม 

1. อ.จุติรัช  อนุกูล 
2. อ.เสนห  เทียมดี 
3. อ.อรุณี  เจริญทรัพย 
4. ผศ.วิบูล  จันทรแยม 
5. อ.นิเวศ  เผื่อนทิม 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 4 ผศ.วิบูล  จันทรแยม 
เปลี่ยนใหม 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)          
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8 พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแกไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 
2559  มี ม ติ อนุ มั ติ ก า ร ขอปรั บปรุ งห ลั ก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จบัณ ฑิต  ส าขาวิ ช า คอม พิ ว เ ตอร ธุ ร กิ จ                  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดสงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวนั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/5114 ลงวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2560 แจงวา ไดพิจารณาหลักสูตรแลวมีขอสังเกตวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร  ลําดับท่ี 3 มีคุณสมบัติไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 กําหนดวาตองมีรายวิชาท่ีไดเคยศึกษามาท้ังระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโทท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาทางดานธุรกิจไมต่ํากวา 30 หนวยกิต และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต หรือมีรายวิชาท่ีไดศึกษามาท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 30 หนวยกิตและมีประสบการณในการทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอร          
ในองคกรธุรกิจอยางนอย 5 ป จึงขอสงคืนหลักสูตร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขประเด็นดังกลาวและนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีกําหนด 
  มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ 
3. อ.สาวิตรี  จูเจี่ย 
4. อ.สุธิษา  เชญชาญ 
5. อ.อรวรรณ  แทงทอง 

1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ 
3. อ.สุธิษา  เชญชาญ 
4. อ.อรวรรณ  แทงทอง 
5. อ.สาวิตรี  จูเจี่ย 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 3 อ.สุธิษา  เชญชาญ 
ลําดับท่ี 4 อ.อรวรรณ  แทงทอง 
และลําดับท่ี 5 อ.สาวิตรี  จูเจี่ย 
สลับตําแหนง 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแกไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.9 พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาโลจิสติกส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 
2559 มีมติอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดสงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา แลวนั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/5114 ลงวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2560 แจงวา ไดพิจารณาหลักสูตรแลวมีขอสังเกตวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร มีคุณสมบัติไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาโลจิสติกส พ.ศ. 2552 กําหนดวา อาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท               
ทางโลจิสติกสหรือสาขาท่ีเก่ียวของอยางนอย 3 คน จึงขอสงคืนหลักสูตร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขประเด็น
ดังกลาวและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามท่ีกําหนด 
  มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.จารุมาศ  รักทองหลอ 
2. อ.กฤษณะ  ยอมสี 
3. อ.อุษณี  จิตติมณี 
4. อ.ฑัชวงษ  จุลสวัสดิ ์
5. อ.กิตติวัลย  ทองอราม 

1. อ.กฤษณะ  ยอมสี 
2. อ.จารุมาศ  รักทองหลอ 
3. อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
4. อ.ฑัชวงษ  จุลสวัสดิ ์
5. อ.กิตติวัลย  ทองอราม 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 1 อ.กฤษณะ  ยอมสี 
และลําดับท่ี 2 อ.จารุมาศ รักทองหลอ 
สลับตําแหนง 
 3. ลําดับท่ี 3 อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
เปลี่ยนใหม 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2560 นั้น  
  เนื่องดวย อาจารยประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ยายไปเปนอาจารยประจําหลักสูตรอ่ืน 
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี ้
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.นันทนา  แจงสวาง 
2. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชร 
3. อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
4. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
5. รศ.สาคร  กลาหาญ 

1. อ.อุษณี  จิตติมณี 
2. อ.นันทนา  แจงสวาง 
3. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
4. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชร 
5. รศ.สาคร  กลาหาญ 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 1 อ.อุษณี  จิตติมณี 
เปลี่ยนใหม 
3. ลําดับท่ี 2. อ.นันทนา  แจงสวาง 
ลําดับท่ี 3. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
และลําดับท่ี 4. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชร  
สลับตําแหนง 

 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/๒๕60 
วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.  

 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ๕.1 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนพฤษภาคม 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 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤษภาคม 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.2  รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2559 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจและความกาวหนาตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยท่ีรวมกันปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอรายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด
โดยเฉพาะ” 
                  “มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
  ... 
  (6) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
  ...” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.3  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา 
ควรตองมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/2559 – 12/2559 และครั้งท่ี 1/2560 – 
๕/2560 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 5.4  การนําวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน  เขาสูฐานขอมูล TCI 
   

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะวิทยาการจัดการ ไดยื่นวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน เขาสูฐานขอมูล TCI ประจําป 2560 
บัดนี้ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ไดประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพ่ือเขาสูฐานขอมูล TCI                    
ประจําป 2560 แลว ปรากฏวา วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี             
ผานการรับรองคุณภาพของ TCI จัดอยูในวารสารกลุมท่ี 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และจะอยูในฐานขอมูล TCI  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 5.5 รายงานผลการพิจารณาการยื่นคํารองคัดคานยื่นฟองคดีอยางอนาถา คดีหมายเลขดําที่                
บ.134/2560 ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี และคดีหมายเลขดําที่ บ.136/2560 
ของนางสาวกิติญาภัช ผาด ีผูฟองคดี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย เปนผูแทนยื่นคําคัดคาน
คํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 และ          
คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560  ตอศาลปกครองกลาง ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น   
  นายศุภธี  โตสกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นิติกร สังกัด กลุมงานวินัยและนิติการ 
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ผูรับมอบอํานาจ ไดกระทําการแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ผูถูกฟองคดีท่ี 4 โดยยื่น      
คํารองคัดคานยื่นฟองคดีอยางอนาถา คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี 
และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ของนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี ในวันนัดไตสวนวันท่ี 8 มิถุนายน 
2560 เวลา 10.00 – 15.25 น. ท่ีศาลปกครองกลาง ชั้น 2 หองไตสวน 1 เสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนการพพิจารณา (ชั้นไตสวน) ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 
2560 และบันทึกถอยคําพยาน (ชั้นไตสวน) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................     
...................................................................................................................................................................................      
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 6.1  การปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ไดมีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย เรื่อง การปฏิรูปการผลิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป นั้น  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแนวทางการดําเนินการปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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