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ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
------------------------ 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่            
15 พฤศจิกายน 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 4.3 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเพ่ิมเติมเนื้อหาในหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์             
การสอนและการประเมินผล จ านวน 11 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 4.9 พิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.10 พิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.11 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.12 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม 2562  
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ....................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
.................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................  
 
   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

 

คณบดีจากบัณฑิตวิทยาลัย และคณะของ 
Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้
เดินทางมาเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และ
วัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ และ
สร้างความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์อันดี และ
ความร่วมมือทางวิชาชีพ 

-  รองอธิ การบดี  
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
- ศูนย์ภาษา 

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  โรงแรม 
เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ               
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน โครงการนักการ
ตลาดรุ่ น ใหม่ เ พ่ื อสั ง คม  เ พ่ื อส่ ง เสริ ม ให้
ผลิ ตภัณฑ์  OTOP และชุ มชนท่อง เที่ ย วมี
ช่ อ งทา งการตลาด เ พ่ิ มขึ้ น  และฝึ กนิ สิ ต 
นักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการตลาด และ
มีรายได้  ซึ่ งจะ เป็นการแก้ ไขปัญห านิสิ ต 
นักศึกษาว่างงานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

อธิการบดี 

วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
และ วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมรัฐสภา กรุงเทพฯ 

อธิการบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองนโยบาย
และแผน เข้าประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
จ านวน ๔๗๗,๔๘๗,๖๐๐ บาท มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 - วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เข้าประชุม
ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา
แ ล ะ ทุ น ห มุ น เ วี ย น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น
คณะกร รม า ธิ ก า ร วิ ส ามัญ พิ จ า รณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยได้ปรับลด
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคามาตรฐาน
จ านวน ๗๖,๐๐๐ บาท  คงเหลืองบประมาณ
จ านวน ๔๗๗,๔๑๑,๖๐๐ บาท 

-  รองอธิ การบดี  
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
- กองนโยบายและ
แ ผ น  ส า นั ก ง า น
อธิการบดี 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านบริหาร 

(ต่อ) 
 - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เข้าประชุมชี้แจงต่อ

คณะกร รม า ธิ ก า ร วิ ส ามัญ พิ จ า รณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร 

 

วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราชมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “เทพสตรี ลพบุรี มินิ
มาราธอน ครั้งที่ ๗” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และจัดหาทุน
สนับสนุนการศึ กษา ให้ กับนัก เรี ยน  และ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน 

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี           
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น 

วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
ณ บริเวณข้างอาคารรัตนเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
 

มหาวิทยาลัยจัดพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ งแด่พระสงฆ์  จ านวน ๒๙ รูป              
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย            
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

ส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

ด้านวิชาการ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องแพลทินั่มฮอลล์ โรงแรม          
แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์ เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกัน
คุณภาพองค์การ
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562               
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่                      
15 พฤศจิกายน 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นั้น  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี 4.11 
หน้าที่ 26 บรรทัดที่ 30 ดังนี้ 
  ข้อความเดิม “มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วย การด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
  ข้อความที่ขอแก้ไข “มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่าด้วย การด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”  

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562              
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหน้า 1 - 31) 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562               
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562                

 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา
บัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สังกัดคณะครุศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จ านวน 20 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 21 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
   1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
  2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา   
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

  3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 1 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 21 คน ในการประชุมครั้งที่ 
12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562              

  4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 1 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 21 คน   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 20 คน                          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

  
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 185 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 169 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 16 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง            
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ  ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกันยายน 2562 ดังนี้        
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 
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  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่  21                 
พฤศจิกายน 2562 

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562     

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 185 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 - 5 
  1.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 - 3 
  1.2.3 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
  1.2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 13 - 13 
รวมทั้งสิ้น 16 - 16 

2. คณะครุศาสตร ์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต    
  2.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 - 2 
  2.1.2 สาขาวิชาพลศึกษา 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
รวมทั้งสิ้น 4 - 4 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1 - 1 
  2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 
  2.1.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 9 - 9 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
  2.2.2 สาขาวิชาภาษาจีน 1 - 1 
  2.2.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 - 1 
  2.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 
  2.2.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  2.4.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 1 2 
 2.4.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 3 23 

รวมทั้งหลักสูตร 21 4 25 
รวมทั้งสิ้น 42 4 46 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2 - 2 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 - 27 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 - 2 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 3 5 8 
  3.2.5 สาขาวิชาการตลาด 12 - 12 

 รวมทั้งหลักสูตร 46 5 51 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
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  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 6 1 7 
 รวมทั้งหลักสูตร 6 1 7 

 
 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
รวมทั้งสิ้น 62 6 68 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

6 2 8 

  4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

3 - 3 

  4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

12 4 16 

 รวมทั้งหลักสูตร 21 6 27 
รวมทั้งสิ้น 21 6 27 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 - 5 

 รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6 - 6 
  5.2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 - 5 
  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 8 

 รวมทั้งหลักสูตร 19 - 19 
รวมทั้งสิ้น 24 - 24 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 169 16 185 
 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 185 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 20 คน 
 3. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 185 คน            
   

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2563 และมีคุณสมบัติตาม ข้อ 5 
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 1 คน คือ                
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล สังกัด คณะวิทยาการจัดการ เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 
กันยายน 2563 
  การด าเนินการต่ออายุราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ                   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้ว่า 
  “ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 5 คน เป็นคราวๆ ไป ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
  (2) อธิการบดี     รองประธานกรรมการ 
  (3) รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  กรรมการ 
  (4) ผู้แทนคณบดี จ านวน 1 คน   กรรมการ 
  (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
  ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ในส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  การได้มาซึ่งกรรมการตาม (4) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีซึ่งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในขณะนั้น” 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 
 
 
  “มาตรา ๑๘(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด                    
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ         
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”  
   2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
   “มาตรา 19 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์              
ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
และจะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หากสถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้นั้นรับราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ 
   ในระหว่างการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                
ซึ่งได้รับการต่อเวลาราชการจะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) 
และงานบริหารอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได้ 
   การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด” 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 5 
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..…………………………………....................…………………… 
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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 4.3 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. .... 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 นั้น 
  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร แล้วให้มหาวิทยาลัยน าไปบริหารจัดการ                
ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๖๕/๑ ก าหนดว่า “การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่งการเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่งการลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
การอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ                  
สภาสถาบันอุดมศึกษา” 
  ประกอบกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบางส่วน เงินเดือนถึงขั้นสูงของแต่ละต าแหน่ง      
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ          
มีกระแสความเคลื่อนไหวการใช้งบประมาณ การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ ส าหรับ               
สายสนับสนุน และ ๑.๗ ส าหรับสายวิชาการ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องให้มีการปรับเพ่ิมเงินเดือนแก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘  
  เพ่ือให้การพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.  .... เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงได้ตั้งคณะท างานเพ่ือหาแนวทางสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน                      
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยเน้นการขยายเงินเดือนขั้นสูง  โดยต้องไม่
กระทบกระเทือนกับงบประมาณท่ีได้รับ และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ก.น.ง) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชี เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 35) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 
 
 
    “มาตรา ๑๘(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
     “มาตรา 65/1 การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตรา
ค่าจ้าง และค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การ
ลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา” 
    3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  
      “ข้อ 16 ให้ ก.บ.ม. พิจารณากรอบต าแหน่ง อัตราเงินเดือนของต าแหน่งและจ านวน
ของพนักงานที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 
      การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ” 
     
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

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

  
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
  1. นางสุนันทา  ยมหล้า  รหัส 56217090208 
  2. นายอนันต์  นวลใหม่  รหัส 56217090213 
  3. นางสาวบุญรษากุล  บุญเรืองรอด รหัส 56217090215 
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จึงได้แจ้งความประสงค์ขอขยายเวลา
การศึกษา ต่อ 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้ยื่นแบบ
ค าร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562                
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษา         
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 6 (1) ได้ก าหนดว่า 
    “ข้อ 6 การขยายระยะเวลาการศึกษาต่อจะกระท าได้ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ            
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) กรณีนักศึกษาได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว แต่อยู่ระหว่าง
การแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ และรอน าเสนอผลงาน
วิชาการ หรือรอตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยให้แนบหลักฐานแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และหนังสือรับรอง/รายละเอียดการน าเสนอผลงานหรือหนังสือรอการตอบรับตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ” 
 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติการขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 3 
(กรณีพิเศษ) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2562  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา                    
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ)          
ต่อ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
  1. นางสุนันทา  ยมหล้า  รหัส 56217090208 
  2. นายอนันต์  นวลใหม่  รหัส 56217090213 
  3. นางสาวบุญรษากุล  บุญเรืองรอด รหัส 56217090215 
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  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 21) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
 
 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) ต่อ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
  1. นางสุนันทา  ยมหล้า  รหัส 56217090208 
  2. นายอนันต์  นวลใหม่  รหัส 56217090213 
  3. นางสาวบุญรษากุล  บุญเรืองรอด รหัส 56217090215 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  
  ด้วย อาจารย์ ดร.ประนมกร ชูศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ขอลาออกจากพนักงาน                
ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ จึงได้ด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ 
รับ อาจารย์วราวุธ  สอาดสิน มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอปรับคุณวุฒิอาจารย์ เนื่องจากส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ณภัทรษกร  สารพัฒน์ 1. อาจารย์ณภัทรษกร  สารพัฒน์ คงเดิม 
2. อาจารย์อรอนงค์  เสนาะจิต 2. อาจารย์อรอนงค์  เสนาะจิต คงเดิม 
3. อาจารย์สรายุทธ์  พานเทียน 3. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์  พานเทียน คงเดิม (ปรับคุณวุฒิ) 
4. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  แนบเนียร 4. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  แนบเนียร คงเดิม  
5. อาจารย์ ดร.ประนมกร  ชูศรี 5. อาจารย์วราวุธ สอาดสิน เปลี่ยนแปลง 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตร                  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 15) 
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
   
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร              

และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีอาจารย์หมดสัญญาจ้าง ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน คือ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท านอง  เจริญรูป ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้  
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์กุสุมา  เรืองพัฒนกูล 1. อาจารย์กุสุมา  เรืองพัฒนกูล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  พงศ์ไพรรัตน ์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท านอง  เจริญรูป 3. อาจารย์ชนากานต์  บุญแก้ว เปลี่ยนแปลง 
4. Mr.Patrick  Duclou 4. Mr.Patrick  Duclou คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง คงเดิม 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
 
   
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7 พิ จารณาอนุมั ติ การขอปรับปรุ งแก้ ไขรายละเอี ยดของรายวิ ชา หลั กสู ตร                                     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และพบว่ามีการแก้ไขรายละเอียดของรายวิชาในเล่มหลักสูตรไม่ครบถ้วน คือ การปรับ 
แก้ไขเงื่อนไขรายวิชา จากเดิม วท 4103150 ชีววิทยาพ้ืนฐาน แก้ไขเป็น รายวิชา วท 4103101 ชีววิทยา 1                     
ซึ่งค าอธิบายรายวิชายังคงเหมือนเดิม  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาใน
ค าอธิบายรายวิชาเอก วิชาเอกบังคับในเล่มหลักสูตรฯ หน้า 91 ให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 

รายวิชา 
(มคอ.2 หน้า 91) 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา 
จากเดิม แก้ไขเป็น 

1. วท 4202605  
จุ ล ชี ว วิ ท ย าขอ งผลิ ตภัณ ฑ์
อาหาร 

ต้องผ่านรายวิชา วท 4103105 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

ต้องผ่านรายวิชา วท 4103101 
ชีววิทยา 1 

2. วท 4202606  
ปฏิ บั ติ ก า รจุ ล ชี ว วิ ทย าของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต้องผ่านรายวิชา วท 4103105 
ชี ว วิ ท ย า พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ ต้ อ ง
ลงทะเบียนพร้อมหรือหลั งจาก
รายวิ ช า  วท  4202605 จุ ล
ชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต้องผ่านรายวิชา วท 4103101 
ชีววิทยา 1 และต้องลงทะเบียน
พร้อมหรือหลังจากรายวิชา วท 
4202605 จุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                  
การขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 7 ) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
   
 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติ การขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีเสนอ 
 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์             
การสอนและการประเมินผล จ านวน 11 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติจาก
สภาสถาบันแล้วเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ซึ่งมีรายการที่ต้องน าเข้าดังนี ้
  - ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา รวมทั้งชื่อวิชาเอก (ถ้ามี) 
  - มติสภาสถาบันอุดมศึกษา มติสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   
  - โครงสร้างหลักสูตร 
  - จ านวนการรับนักศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  - ผลการเรียนรู้ (LOs) 
  - คุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  - เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  ต่อมาได้มีการปรับรายละเอียดของรายการที่ต้องน าเข้าในระบบดังกล่าว หัวข้อผลการเรียนรู้ 
(LOs) โดยให้เพ่ิมเนื้อหา ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผล มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงด าเนินการเพ่ิมเติม
เนื้อหาดังกล่าว ของหลักสูตร ดังนี้  
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หน้า 1 - 6) 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หน้า 7 - 12) 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หน้า 13 - 16) 
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (หน้า 17 - 20) 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (หน้า 21 - 29) 
  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (หน้า 30 - 33) 
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (หน้า 34 - 38) 
  8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หน้า 39 - 42) 
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  9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) (หน้า 43 - 47) 
  10. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หน้า 48 - 52) 
  ๑๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) (หน้า 53 - 57) 
 
 
 
 
  ในเรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และการประชุม ครั้งที่ 11/2562 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2562          
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเพ่ิมเติมเนื้อหา     
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ            
การประเมินผล ของหลักสูตรดังกล่าว  
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2562 
     “มาตรา 55 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา 54 และได้
แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวได้” 
  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว174 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเพ่ิมเติมเนื้อหาความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ไว้ในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ของหลักสูตรดังนี้  
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
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  9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
  10. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  ๑๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562)  
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.9 พิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษา โดยแยกเป็นแขนงวิชาดนตรีไทยและแขนงวิชาดนตรีตะวันตก 
จึงขอปรับแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน โดยแยกเป็น               
2 หมู่เรียน ดังนี้ 
  1. แขนงวิชาดนตรีไทย  1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
  2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
  ในเรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน 
โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้ 
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  1. แขนงวิชาดนตรีไทย  1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
  2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....…….………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 
 4.10 พิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดแผน
รับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน แต่เนื่องจาก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562             
มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน จ านวน 88 คน และทุกคนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด นั้น 
  เ พ่ือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา เกิดประโยชน์ในการต่อยอดความรู้  และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงความตั้งใจมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบกับ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความพร้อมในการดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 – 2565 จากเดิม ภาคการศึกษาละ 40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ80 คน  
 ในเรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – 2565 จากเดิม ภาคการศึกษาละ 40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 
80 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
  “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

  “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในปี
การศึกษา 2562 – 2565 จากเดิม ภาคการศึกษาละ 40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 80 คน                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……..………...……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.11 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560       
เป็นต้นมา นั้น 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ความในข้อ 3 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใดจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2562  
  เพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้เพ่ือให้เกิดแก่ตนเองและสังคม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  การแปล
ข้อความและตัวบทประเภทต่างๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา  สรรถนะและความรู้  
ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดการเปิด
การเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 2563   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
การขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์    
และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุม      
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  

(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
 
 3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………...……………………………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.12 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา นั้น 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ความในข้อ 3 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใดจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2563  
  เพ่ือให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในด้านภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมาย
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและความส าคัญส าหรับการน าไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาหรือวิจัยหรือในการประกอบ
อาชีพ มีความสามารถใช้และตีความกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชา มีทักษะในการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาทางกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน มีทักษะ   
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นประกอบวิชาชีพกฎหมาย    
และวิชาชีพอ่ืน  โดยมีก าหนดการเปิดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 2563   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
การขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และสภา
วิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  

(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิ จัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
 
 
 
 3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 29)               
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
  
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...……………………………………………………………………….. 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...……………………………………………………………………….. 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...……………………………………………………………………….. 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...……………………………………………………………………….. 
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