
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/๒๕60 
วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 7/๒๕60 
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
 1.1 การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  
 1.2 การรับฟงการบรรยายพิเศษพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตรใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (2560 – 2579) และ                 
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560  
 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (6)/2560 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 
 3.2  พิจารณาการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 3.4 พิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ไดรับการตรวจประเมิน 
 3.5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี  
 3.6  พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผลตาราง
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
และเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2555) 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ปงบประมาณ 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
    ๖.๑  แนวทางการแกปญหาการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และแนวทาง          
การรับนักศึกษาในอนาคต 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 7.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน 2560 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศกึษา  
 

  สรุปเร่ือง 

 ตามท่ี อาจารย ดร.เฉลิมชัย  หาญกลา รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและผูประกอบ
วิชาชีพครู ไดรับมอบหมายเปนผูแทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการศึกษา เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั้น จึงขอรายงานผลการประชุมเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้ 
 1. การรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ ท่ี เ ก่ียวของกับการจัดตั้ งกระทรวง                   
การอุดมศึกษา เปนไปตามมาตร 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 2. การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเปนการตอบโจทยท่ีสําคัญใหกับสังคม ดวย 4 เปาหมายหลัก 
  1) บริหารงานอุดมศึกษายุคใหมท่ีเปนพลวัตเพ่ือมวลมนุษย 
  2) ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพ ตรงเปา สนองตอการขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand 4.0  
  3) สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา ลดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม
กอใหเกิดความม่ังคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
  4) สานความเขมแข็งของประชารัฐ สรางสังคมท่ีมีความสุข ความดีงาม นาเชื่อถือ เปน
สวนหนึ่งของสังคมโลกท่ีมีคุณภาพ 
 3. คณะทํางานเตรียมความพรอมในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ไดชี้แจงภาพรวมวาใน
ขณะนี้มีกฎหมาย 3 ฉบับ ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเพ่ือใหเปนกระทรวงท่ี 21 ของประเทศ 
ท่ีตองการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ประกอบดวย 
  1) รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (เอกสารหนา 5 – หนา 7)  
  2) รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  (เอกสารหนา 8 – หนา 17)  
  3) รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... (เอกสารหนา 18 – หนา 38)  
   โดยมีสาระสรุปเก่ียวกับหลักการใหมท่ีปรากฏตามรางพระราชบัญญัติท้ัง 3 ฉบับ  
ดังเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 – หนา 4)  

           ประเด็นเสนอ 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 1.2 การรับฟงการบรรยายพิเศษพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เรื่อง 
ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ินตาม พระบรมราโชบาย  
ระยะ 20 ป (2560 – 2579) และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน 
   

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) จัดการประชุมรวมนายก
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง เพ่ือรับฟงการบรรยายพิเศษพลเอกดาวพงษ              
รัตนสุวรรณ องคมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม พระบรมราโชบาย 
ระยะ 20 ป (2560 – 2579) และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ทองถ่ิน ในวันศุกรท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น  
  จึงขอเสนอสรุปผลการรับฟงการบรรยายพิเศษพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เรื่อง 
ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (2560 – 2579) 
และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  ประเด็นเสนอ 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 

2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน          
การประชุม เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560  
  ในการนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแจงแกไขรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี 4.3 
หนาท่ี 28 เนื่องจากพิมพนามสกุลของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปลี่ยนใหม          
ไมถูกตอง จึงขอแกไข ดังนี้ 
  1. บรรทัดท่ี 14 ขอมูลในตารางคอลัมนท่ี 2 ขอความเดิม   “1. ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก”  
          แกไขเปน      “1. ผศ.ศิริลดา  ไกรลมสม” 
  2. บรรทัดท่ี 33 ขอความเดิม “เปลี่ยนใหม 1. ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก” 
     แกไขเปน    “เปลี่ยนใหม 1. ผศ.ศิริลดา  ไกรลมสม” 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 2.2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่พิเศษ (6)/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 

 สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ีพิเศษ (6)/2560 เม่ือวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายระเบียบ
วาระนี้ 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาการดําเนินการตามคาํสั่งของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ บ.97/2560 
 
  - เอกสารประกอบวาระนี้ แจกในท่ีประชุม - 
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 3.2 พิจารณาการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
 
   -  เอกสารประกอบวาระนี้ แจกในท่ีประชุม - 
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 3.3  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
  สรุปเร่ือง  

 ดวย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 18 คน           
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
ปริญญามหาบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา (คน) 

นักศึกษาภาคพิเศษ 
คณะครุศาสตร 
  การบริหารการศึกษา 15 
  หลักสูตรและการสอน 2 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  รฐัประศาสนศาสตร 1 

 

รวมท้ังส้ิน 
 

18 

 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี  14 สิงหาคม 2559 , 12 ตุลาคม  2559,                 

14 พฤศจกิายน 2559 , 16 ธันวาคม 2559 , 11 มกราคม 2560 , 14 กุมภาพันธ 2560 , 24 เมษายน 2560 
และ 11 พฤษภาคม 2560  

  2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2559 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาครบถวน

ตามเกณฑแตละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพรผลงาน และเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 18 คน ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560  

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบเสนอการใหปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 18 คน ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
 

 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 46 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 65 คน 
รวมท้ังสิ้น 111 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 ิ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 -  ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต 14 
 -  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 
คณะวิทยาการจัดการ 
 -  บริหารธุรกิจบัณฑิต 16 

รวม 46 
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 17 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 
 -  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 

รวม 65 
 

รวมท้ังส้ิน 
 

 

111 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
  ดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะ             

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ 
  1)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
  2)  คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
  3)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
  4)  คณะครศุาสตร   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 
  5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 
  6)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560

  2. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 111 คน ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 18 คน 
และปริญญาบัณฑิต จํานวน 111 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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 3.4 พิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา                   
ที่ไดรับการตรวจประเมิน 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0591(2)/ว 986 ลงวันท่ี 21 
มิถุนายน 2560 ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการตรวจประเมิน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 2 ศูนย ไดแก หนวยจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง ท่ี 5/2560 เ ม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมิน ดังนี้  
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัดการศึกษา                 
นอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค มีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” 
  2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” 
  กรณี “ไมผาน” คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหสถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม 
ในปการศึกษาถัดไป หากยังเปดรับนักศึกษาใหมอยูจะไมรับทราบหลักสูตรนั้นท้ังในและนอกสถานท่ีตั้งนับตั้งแตวันท่ี
แจงไมรับทราบและประกาศตอสาธารณะ รวมท้ังแจงสํานักงาน ก.พ. ตอไป 
  รายละเอียดสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 3 – หนา 10)  
  ท้ังนี้ หากสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นวาผลการตรวจประเมินไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ขณะนั้น สถาบันอุดมศึกษาสามารถทักทวงผลการประเมินในแตละหลักสูตรไดโดยใหเสนอขอมูลสภาพจริง ณ วันท่ี
ตรวจประเมินไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีท่ีไดรับหนังสือ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมทักทวงภายในเวลาท่ีกําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะถือวาสถาบันอุดมศึกษา
ยอมรับผลการประเมินดังกลาว 
  เก่ียวกับเรื่องดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเสนอการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ ดังนี้ 
  1.อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หมูเรียน 
582749801 จํานวน 17 คน ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ตามรายชื่อ
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ เสนอ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 
2560 เปนตนไป 
  2. อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หมูเรียน 
582947007 จํานวน 17 คน และหมูเรียน 582947003 จํานวน 25 คน ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามรายชื่อนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ เสนอ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
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  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการตรวจประเมิน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  เพ่ือทราบและใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 3.5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี    

  สรุปเร่ือง 
 ดวย กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชุด
ปจจุบันท่ีไดรับแตงตั้ง เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีไดดําเนินการใหไดซ่ึงกรรมการสภา
วิชาการผูทรงคุณวุฒิแลว ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ขอ ๗ (๒) ใหสภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ ซ่ึง
อธิการบดีเสนอเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับขอ ๔ (๓) (จํานวน ๖ คน)” 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ 
  2. ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
  3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท 
  4. รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน  พรหมมี 
  5. นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  
  6. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับแตงต้ังใหม 
อีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได...” 
   ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “ขอ ๖ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๔ (๓) ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
   (๑) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ียอมรับในสงัคม 
   (๒) เปนนักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ  
   (๓) มีความรูความเขาใจบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
   (๔) มีวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
   (๕) ไมเปนคณาจารยประจาํ ขาราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย  
   (๖) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของสภาวิชาการ  
  ขอ ๗ (๒) ใหสภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ ซ่ึงอธิการบดีเสนอเปน 
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับขอ ๔ (๓) (จํานวน ๖ คน)” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 3.6  พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภา
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจํา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยมี
องคประกอบและหนาท่ี ของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ  
  ๒. ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก   จํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการ  
  ๓. ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงรองอธิการบดี    จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
  ๔. ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงคณบดี    จํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการ  
  ๕. คณาจารยประจํา (ดานกฎหมาย)   จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ 
  ๖. นิติกรมหาวิทยาลัย      จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
  ๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เปนเลขานุการ 
  ๘. เจาหนาท่ีประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 
  ๙. เจาหนาท่ีงานวินัยและนิติการ   จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 
   หนาท่ี ๑. พิจารณากลั่นกรองการออกระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย 
  ๒. พิจารณาตรวจสอบ และดําเนินการปรบัปรุง แกไข ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยท่ีไมเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบราชการ 
  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   เพ่ือใหการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ                 
การปรับปรุง แกไขระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนไปดวยความเรียบรอยและ 
มีประสิทธิภาพ  ประกอบกับคณะอนุกรรมการฯ ชุดปจจุบัน ยังขาดอนุกรรมการ จํานวนหนึ่งคน ท่ีมาจากผูบริหารท่ีดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง อาจารย ดร.เฉลิมชัย 
หาญกลา รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและผูประกอบวิชาชีพครู เปนอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการ
ฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

 4.1 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
   เนื่องดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)              
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันไดครบกําหนดระยะเวลาปรับปรุงรอบ 5 ป สมควรแกการปรับปรุงพัฒนา     
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปดการเรียนการสอน              
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรใหมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรองรับ
การแขงขันทางธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศในเชิงรุก โดยผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ
พรอมท่ีจะปฏิบัติงาน เขาใจผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางฟสิกสตอสังคมและทองถ่ิน ปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงเปนไปตามนโยบายยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ท้ังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     
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 สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) และเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
   

  สรุปเร่ือง 
  ดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2555)                    
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้ 
  1. เปลี่ยนแปลงแกไข หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ในหนา 
27 ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) เนื่องจากจํานวนหัวขอในการทวนสอบมีจํานวนมากเกินไป และไมสอดคลองกับหลักสูตรอ่ืนในคณะท่ีตั้ง
เกณฑไว  
  2.  เปลี่ยนแปลงแกไข หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในหนา 40 ขอ 7                        
เพ่ือเตรียมพรอมในการเขารับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร  
   ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผลตารางแผนท่ีแสดงการกระจาย                 
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) และเปลี่ยนแปลง                    
การประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                         
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   

  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. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผลตาราง                   
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
และเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2555) 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)              
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยใหมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในป พ .ศ. 2560 และใหการบริหารหลักสูตร                   
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน 
2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน 
3. อ.ชญานุตม  บุญพระเกศ 
4. Ms.Tomoka  Nagase 
5. อ.อภิชาติ เกิดทวี 

1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน 
2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน 
3. อ.ชญานุตม  บุญพระเกศ 
4. อ.อภิชาติ  เกิดทวี 
5. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 

1. ลําดับท่ี 1 – 5 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. ลําดับท่ี 4. อ.อภิชาติ  เกิดทวี 
สลับตําแหนง 
3. ลําดับท่ี 5 อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
เปลี่ยนใหม 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๕.1 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนมิถุนายน 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 ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมิถุนายน 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/๒๕60 
วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๖.๑  แนวทางการแกปญหาการรับนักศึกษาที่ไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และแนวทาง

การรับนักศึกษาในอนาคต 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

วาระพิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  มีความเห็นเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา จึงกําหนดใหมหาวิทยาลัย

ศึกษาแนวทางการรับนักศึกษา มาตรการท่ีดําเนินการแลวสามารถกระตุนการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน หรือแนวคิดใหม      

ในการรับนักศึกษา  นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนวาระเชิงนโยบาย นั้น 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแนวทางการแกปญหาการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และ

แนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม  

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต”ิ 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.พิจารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะ 

๒.สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/๒๕60 
วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

 7.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน 2560 
 

 สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 
วันท่ี 22 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น  
 เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนอกสถานท่ีตั้ง 
จึงเสนอใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันดังกลาว ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี  
รายละเอียดฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจงสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  เพ่ือทราบ 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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