
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่           
21 สิงหาคม 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2566 
 4.5 พิจารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงแผนการรับนั กศึ กษา ภาคพิ เศษ หลั กสู ตร                          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.6 พิจารณาเอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์และอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ 
 4.7 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 4.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 4.9 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 4.10 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 4.11 พิจารณาทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ....................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
 
   1.1.2............................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.3.......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
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1.2 เร่ืองที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ก า ร รั บ ร า ง วั ล จ า ก ส ม า ค ม

ห้องสมุดแห่ งประเทศไทย ใน 
พ ระบ รมราชู ป ถั มภ์  ส ม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

วันที่ 11 กันยายน 2563 สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มอบ 2 รางวัล ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้แก่ 
 1. ร า งวั ล ห้ อ งส มุ ด สี เขี ย ว ดี เด่ น
ประจ าปี 2562 
 2. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิ เทศศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ทางไปรษณีย์  และ               
ในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 แล้ว 
  ในการนี้  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 26) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล             
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 8/2563 ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –            
การประชุมครั้งที่ 8/2563 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 9 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

4. ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

5. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 8/2563  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 
2562 

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

7. การขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน               
๕ ราย 

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
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เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

8. การขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

9. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

 

 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 เรื่อง 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

1. การด าเนิ นการให้ ได้มาซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 มกราคม 2563 

2. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติ                     
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

5. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

6. ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 8/2563  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น             
(ฉบับที.่. ) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
        
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 8/2563 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 

   สรุปเร่ือง 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 

  ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ             
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการเรียนเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
  (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563              

  (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน  

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต              
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม และในระบบ 
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 

 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 

    ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 14 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 9 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ                   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม 
2563 ดังนี้        

   (1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

   (2) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

   (3) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
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   (4) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ

พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 

   (5) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2563 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 28  และ 31 สิงหาคม 2563 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 - 4 
  1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 1 5 

รวมทั้งหลักสูตร 4 1 5 
รวมทั้งสิ้น 9 1 10 

2. คณะวิทยาการจัดการ 
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 6 
  2.1.2 สาขาวิชาการจัดการ - 3 3 

รวมทั้งหลักสูตร 4 5 9 
 2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
รวมทั้งสิ้น 5 6 11 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 2 2 

  รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น - 2 2 

รวมจ านวนผู้ส าเสร็จการศึกษาทั้งสิ้น 14 9 23 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 23 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”  
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2551  
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2562 นั้น ด้วย สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้ตรวจสอบ มคอ.02 รายละเอียดของหลักครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 พบข้อมูลในรายวิชาเอกบังคับไม่เหมาะสมกับ
นักศึกษาที่เลือกเรียนในแขนงดนตรีไทย เนื่องจากในรายวิชา ดน 2107219 การสอนทฤษฎีตะวันตก 1 เป็น
รายวิชาที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่เลือกเรียนในแขนงดนตรี
ตะวันตก จึงขอปรับรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเอกเลือกในแขนงดนตรีตะวันตก และขอปรับรายวิชา ดน 
2107221 การสอนดนตรีตะวันตกแทน ซึ่งเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยเป็นพ้ืนฐานทางดนตรี
ตะวันตกที่ท้ังสองกลุ่ม สามารถน าไปใช้ในการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ตามค าอธิบายรายวิชา  
  ส าหรับรายวิชา ดน 2107219 การสอนทฤษฎีตะวันตก 1 ขอปรับเป็นรายวิชาเอกเลือกที่
ให้แขนงดนตรีตะวันตกเรียนแทน  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562              
จึงขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ในวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ดังนี้ 
 

  1. วิชาเอกบังคับของแขนงวิชาดนตรีตะวันตกและแขนงดนตรีไทย ปรับแกด้ังนี้ 
ล าดับ หน้า ข้อมูลเดิม มคอ.2 ข้อมูลใหม่ มคอ. (ปรับแก้ไข) 

1 15 แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107219 การสอนทฤษฎีตะวันตก 1 

แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107221 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก 

2 18 แขนงดนตรีไทย 
ดน 2107219 การสอนทฤษฎีตะวันตก 1 

แขนงดนตรีไทย 
ดน 2107221 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก 

 
  2. วิชาเอกเลือกแขนงดนตรีตะวันตก ปรับแก้ดังนี ้
ล าดับ หน้า ข้อมูลเดิม มคอ.2 ข้อมูลใหม่ มคอ. (ปรับแก้ไข) 

1 16 แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107221 การสอนประวัติดนตรี
ตะวันตก 

แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107219 การสอนทฤษฎีตะวันตก 1 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2563 ทีป่ระชุมมีมติ เห็นชอบการขอแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (มคอ. 2) โดยให้มีการสรุปสาระส าคัญของการแก้ไขข้อมูลในหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาความ
สอดคล้องหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น  
 เนื่องด้วย อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ขอปรับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม จ านวน 5 คน เป็นจ านวน 4 คน               
ซึ่งยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในเรื่องจ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ก าหนดไว้ ในข้อ 10.3.2 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน” ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ  อาจารย์ลาออก 
2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 1. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า คงเดิม ปรับล าดับเป็น 1  
3. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 2. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา คงเดิม ปรับล าดับเป็น 2 
4. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ 3. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ คงเดิม ปรับล าดับเป็น 3 
5. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ 4. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ คงเดิม ปรับล าดับเป็น 4 

  2. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก ประกอบกับ
ข้อเสนอแนะจากคุรุสภาในการให้เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับ   
การวิจัย โดยขอท าการเปลี่ยนแปลงรายชื่อจาก อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ เป็น อาจารย์ ดร.บุณยานุช 
เฉวียงหงส์ ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 1. อาจารย์ ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ อาจารย์ลาออก และคุรุสภา
แนะน าให้มีการปรับแก้ไข 

2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า คงเดิม  
3. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 3. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา คงเดิม  
4. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ 4. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ คงเดิม  
5. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ 5. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ คงเดิม  
6. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 6. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คงเดิม 
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2563 และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุม            
มีมติ เห็นชอบและให้คณะครุศาสตร์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                     
การประชุม  (หน้า 1 - 8) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
ตามท่ีเสนอ 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2566 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 นั้น 

 ในปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ท าการเปิดรับสมัครนักศึกษา                 
ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปรากฏว่า  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการศึกษา               
ในภาคปกติตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงขอปรับแก้ไขแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับ
การศึกษาในภาคปกติของแต่ละปีการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 - 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายละเอียดการรับ 
แต่ละปีการศึกษา 
2563 - 2566 

กรณีมีผู้สมัคร 
เข้ารับการศกึษาในภาคปกติ 

กรณีไม่มีผู้สมัคร 
เข้ารับการศึกษาในภาคปกติ 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
(1) ภาคปกติ 5 10 - - 
(2) ภาคพิเศษ 5 15 10 25 

รวม 10 25 10 25 
รวมทั้งสิ้น 35 35 

หมายเหตุ : หากมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในภาคปกติไม่ครบจ านวนที่ตั้งไว้ในแผนการรับ จะน าจ านวนที่
เหลือไปรวมกับจ านวนเปิดรับของภาคพิเศษให้ครบ 35 คน/ปีการศึกษา เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2563             
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 
กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2566              
ซึ่งมีแผนการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมจ านวน 35 คน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้มาสมัครภาค
ปกติของแต่ละปีการศึกษา อนุญาตให้มีการน าจ านวนรับสมัครนักศึกษาภาคปกติไปรวมกับภาคพิเศษ โดยให้
รับรวมกันได้ไม่เกินจ านวน 35 คน ตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้ระบุไว้ และด าเนินการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการ
รับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2566 คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 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 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2566 คณะครุศาสตร์ 
ตามท่ีเสนอ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ภาคพิ เศษ หลักสูตร                          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปี
การศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา  
2563 – 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ นั้น 
  ในปีการศึกษา 2563 ตามแผนการรับนักศึกษา ก าหนดให้รับนักศึกษาภาคพิเศษ              
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 20 คน และจากการรับสมัครนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ผลการรับสมัครนักศึกษา มีผู้สนใจสมัคร               
4 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของแผนการรับ ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่                   
พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 จากเดิม รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 เป็น รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 
ดังนี้ 
  จากเดิม 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

1/2563 
(คน) 

1/2564 
(คน) 

1/2565 
(คน) 

1/2566 
(คน) 

1/2567 
(คน) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 20 15 15 15 15 

 
  แก้ไขเป็น 
   

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

2/2563 
(คน) 

1/2564 
(คน) 

1/2565 
(คน) 

1/2566 
(คน) 

1/2567 
(คน) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 20 15 15 15 15 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563           
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 จากเดิม รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน เปลี่ยนเป็น รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2                 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 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 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเดิม รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
เป็น รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 

 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 4.6 พิจารณาเอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้ก าหนด
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ นั้น  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ก าหนดเอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  และ          
อัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF โดยสรุป เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ          
อัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มีดังนี ้
  1. เอกลักษณ์ 
  “น าความรู้และภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
  2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 “คณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
รักษ์ท้องถิ่นและมีความเป็นไทย” 
  3. อัตลักษณ์ (วจก.) 
 

นิยามอัตลักษณ์ (วจก.) สอดคล้องกับ (มรท.) 
ว  หมายถึง วิทยาการเลิศ (มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ)  - 
จ  หมายถึง จัดการเยี่ยม (น าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
              และสร้างสรรค์)  

- 

ก  หมายถึง เก่งปฏิบัติ (ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และบูรณาการศาสตร์สู่ชุมชน 
              ท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)   

ม มืออาชีพ 
ร รักษ์ท้องถิ่น 
ท ทันสมัย 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563             
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ 
ตามท่ีเสนอ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
  

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์  และอัตลักษณ์           

คณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 
 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 4.7 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562  
ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยประเมินตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ใน 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้  
โดยวงรอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน อยู่ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2562               
ถึง 31 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 เดือน  

โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 4 คน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ที่ผ่านการอบรม และมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นประธานประเมินฯ ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 4 คน เป็นผู้ทีผ่่านการอบรม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)   
  ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงข า  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  6. อาจารย์ชญานุตม์   บุญพระเกศ ผู้ช่วยเลขานุการ 
   7. อาจารย์ ดร.อังคณา   อุดมพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผลการประเมิน  
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   ระดับด ี  คะแนนเฉลี่ย 3.84  
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย    ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00  
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ  ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.50 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 4.08 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย    ระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 4.35 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  
 

ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
3. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3  

กันยายน 2563 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือมหาวิทยาลัยจะ
ได้น าข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online และน าไปด าเนินการปรับปรุง เพ่ือรายงานต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ. เดิม) ก าหนดต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 9) 

 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี

การศึกษา 2562  
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA 

Online และน าไปด าเนินการปรับปรุง เพื่อรายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) ก าหนดต่อไป 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..………………….………...……………..…………
……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………......……..………………….………...……………..…………
……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 
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4.8  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   สรุปเร่ือง 
ด้วยประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560   
และฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคเจ็ด ก าหนด “ให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
 ประกอบกับข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ก าหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สรรหา ประกอบด้วย 
 (๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคนซึ่งคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ 
 (3) อธิการบดี  เป็นกรรมการ 
 (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เป็นกรรมการ 
 (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เป็นกรรมการ 
 ให้เลขานุการคณะกรรมการ  เป็นเลขานุการ” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การได้มาซึ่งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ้ง คณะกรรมการ 
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗   
     มาตรา 18 (14) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
                        ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
  ข้อ 11 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา...”   

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..………………….………...……………..…………
……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 
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องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 11 ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

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

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ข้อ 11 ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 
(๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ประธาน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   

(นายปราโมทย์  โชติมงคล) 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง  

กรรมการ  

(3) อธิการบดี   กรรมการ อธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี) 

(4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
(อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง 

กรรมการ  

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นคณาจารย์ประจ า 
จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง 

กรรมการ  

ให้เลขานุการคณะกรรมการ   เลขานุการ เลขานุการคณะกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า) 
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 4.9 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ ก าหนดให้ “การก าหนดต าแหน่ง ระบบ
การจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง  
การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย 
การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
  ประกอบกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์                  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นมาตรฐานกลางให้สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับต่อไป นั้น 
  ทั้งนี้  ประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป คือ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม (หน้า 1 - 30) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ 
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
ตามฉบับร่างที่เสนอ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………...……………………….…….……..……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…         
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 4.10 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง  การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง  การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.  2562 ฉบับลงวันที่ 
25 มีนาคม 2562 นั้น เนื่องด้วย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลงานทางวิชาการที่จะต้องใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่  
  ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์              
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา               
ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 – 13) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่ อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 ตามฉบับร่าง 
ที่เสนอ 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………...…………………….…….……..……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…         
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 4.11 พิจารณาทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที ่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 ได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา          
ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 นั้น 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 
0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบผลการตรวจสอบการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอ         
โดยรายละเอียดประเด็นความเห็นปรากฏตามเอกสารการประชุมหน้า 1 - 8 

  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามความเห็นของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขการพิมพ์ชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรณิการ์ อ่อนส าลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลดา  ศรีกอก 
   มหาวิทยาลัยการด าเนินการตรวจสอบชื่อสาขาวิชา และปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อสาขาวิชา
ให้ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 โดยแก้ไขชื่อสาขาวิชาเป็น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 
ข้อมูลเดิม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิมที่ได้รับ

แต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. ผศ.กรรณิการ์  อ่อนส าลี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

- สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

2. ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

- 

ปรับแก้ไขใหม่ โดยตัดค าว่า “การ” ในชื่อสาขาวิชา 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิมที่ได้รับ

แต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. ผศ.กรรณิการ์  อ่อนส าลี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
อาหาร 

- สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

2. ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

- 
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  ประเด็นที่ 2  ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์ชื่ออนุสาขาวิชาให้ถูกต้อง ได้แก่ รองศาสตราจารย์กาสัก 
เต๊ะขันหมาก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง 
   มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเดิม และปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่ออนุสาขาวิชา ให้
ถูกต้อง ดังนี้ 
   1. กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ปรับแก้ไขโดยไม่ระบุชื่อ         
อนุสาขาวิชา เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวได้ทบทวนและแจ้งความประสงค์ขอให้ตัดการระบุอนุสาขาวิชาออก
ทั้งหมด จึงให้มีการปรับแก้ไขการระบุสาขาวิชาเพียงแค่สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110)  
   2. กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่ออนุสาขาวิชา
ให้ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 โดยแก้ไขชื่ออนุสาขาวิชาเป็น 650101        
สถิติ วิจัย การวัด และการประเมินผลทางการศึกษา 
ข้อมูลเดิม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อ

สาขาวชิา 
อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.

กาสัก เต๊ะขันหมาก 
รองศาสตราจารย ์ สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6110 สังคมวิทยา 611005  

พัฒนาสังคม 
6111006 
พัฒนาชุมชน 
611007 
พัฒนาชนบท 
611012 
การจัดการชุมชน 

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

2. ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิจัยและ 
การวัดผล
การศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650101 
สถิติ วิจยั  
และการ
ประเมินผล
การศึกษา 

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ได้ทบทวน และแจ้งความประสงค์ขอให้ตัดการระบุอนุสาขาวิชาออกทั้งหมด จึงให้มีการปรับแก้ไขการระบุ
สาขาวิชาเพียงแค่สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110) 
ปรับแก้ไขใหม่ ทบทวนการพิมพ์ชื่ออนุสาขาวิชาให้ถูกต้อง 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อ

สาขาวชิา 
อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.

กาสัก เต๊ะขันหมาก 
รองศาสตราจารย ์ สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6110 สังคมวิทยา - สอดคล้อง 

ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

2. ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วิจัยและ 
การวัดผล
การศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650101 
สถิติ วิจยั  
การวัด และ

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
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การประเมินผล 
ทางการศึกษา 

ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

  ประเด็นที่ ๓  ขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พิจารณาทบทวนการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย และกรณีพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   3.1 ระบุเลขรหัสและชื่อสาขาวิชาไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ 
วัชรบัณฑิต 
   3.2 เทียบเคียงสาขาวิชา ภายใต้รหัส 4 หลักเดียวกัน ที่มีชื่อสาขาวิชาหลายชื่อ ซึ่งต้อง
เลือกระบุสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยระบุชื่อสาขาวิชามาท้ังหมด และเทียบเคียงอนุสาขาวิชา ภายใต้
รหัส 6 หลักเดียวกัน ที่มีชื่ออนุสาขาวิชาหลายชื่อ ซึ่งต้องเลือกระบุอนุสาขาวิชาใด อนุสาขาวิชาหนึ่ง แต่
มหาวิทยาลัยระบุชื่ออนุสาขาวิชามาท้ังหมด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า 

  มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเดิม และปรับแก้ไขเลขรหัสและชื่อสาขาวิชาให้
สอดคล้องกัน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562  ดังนี้ 
  3.1 กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ปรับแก้ไขโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา          
ให้สอดคล้องกับเลขรหัสวิชา 0133  จากเดิมชื่อสาขาวิชา เคมีอินทรีย์ เป็นชื่อสาขาวิชา เคมีอนินทรีย์ 
ข้อมูลเดิม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อ

สาขาวชิา 
อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประชาติ วัชรบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 

(อนินทรีย์เคมี) 
วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

0133 เคมีอินทรีย์ - สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

ปรับแก้ไขใหม่  เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “เคมีอินทรีย”์ เป็น “เคมีอนินทรีย”์ 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประชาติ วัชรบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 

(อนินทรีย์เคมี) 
วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

0133 เคมีอนินทรีย์ - สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
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   3.2 กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า ปรับแก้ไขอนุสาขาวิชา จากเดิม 4 อนุสาขาวิชา 
โดยเลือกระบุเพียงอนุสาขาวิชาเดียว คือ 810302 ดนตรีไทย หรือ ดุริยางคศิลป์ไทย 

ข้อมูลเดิม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อ

สาขาวชิา 
อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี 

เภาค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตรี วิจิตรศิลป์ 8103 โ ส ต ศิ ล ป์ 

ห รื อ  คี ต
ศิลป์ หรือ 
ดุริยางคศิลป์  

810301 
คีตศิลป์ไทย 
810302 
ดนตรีไทย 
หรื อดุ ริ ยางค
ศิลป์ไทย 
810306 
ดนตรีพื้นฐาน 
810310 
การสอนดนตร ี

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

ปรับแก้ไขใหม่ ปรับแก้ไขอนุสาขาวิชา 
ล าดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สาขาวชิาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อ

สาขาวชิา 
อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี 

เภาค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตรี วิจิตรศิลป์ 8103 โ ส ต ศิ ล ป์ 

ห รื อ  คี ต
ศิลป์ หรือ 
ดุริยางคศิลป์  

810302 
ดนตรีไทย 
หรื อดุ ริ ยางค
ศิลป์ไทย 
 

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแหน่ งทาง
วชิาการ 

 
 เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ก.พ.ว) ในการประชุมครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2563 และสภาวิชาการ            
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
และให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ตามความเห็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือที่ อว 0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 13) 
 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 ได้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวาระปกติ 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. และตามความเห็นของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือที่ อว 0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ 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 าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
รายได้    421,379,973.18  บาท 138,974,052.26  บาท 
ค่าใช้จ่าย 377,603,903.09 บาท 79,742,287.44 บาท 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 43,776,070.09 บาท 59,231,764.82 บาท 

 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 36) หรือในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 
  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

สินทรัพย์   
    สินทรัพย์หมุนเวียน              8,724,125.89  บาท     1,080,942,423.21  บาท 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         1,203,537,253.15  บาท       216,907,632.02  บาท 

รวมสินทรัพย์        1,212,261,379.04  บาท    1,297,850,055.23  บาท 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ   
   หนี้สินหมุนเวียน             19,033,799.18  บาท       189,115,721.47  บาท 

รวมหนี้สิน            19,033,799.18  บาท       189,115,721.47  บาท 
ส่วนของเจ้าของ   
    ทุน           191,707,495.93  บาท       801,315,386.40  บาท 
    รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม         1,001,520,083.93  บาท       307,418,947.36  บาท 

รวมส่วนของเจ้าของ        1,193,227,579.86  บาท    1,108,734,333.76  บาท 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ        1,212,261,379.04  บาท    1,297,850,055.23  บาท 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕63 
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  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 าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม  2563    
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


