
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 9/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
--------------------------- 

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
โดยมีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 8/2563 
 3. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
23 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสตูร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5 - 5 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 1 5 
2. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 5 9 

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 1 2 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - 2 2 

รวมจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งสิ้น 14 9 23 
 

 4. อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอดังนี้ 
  1. วิชาเอกบังคับของแขนงวิชาดนตรีตะวันตกและแขนงดนตรีไทย  
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 
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  2. วิชาเอกเลือกแขนงดนตรีตะวันตก  
ล าดับ หน้า ข้อมูลเดิม มคอ.2 ข้อมูลใหม่ มคอ. (ปรับแก้ไข) 

1 16 แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107221 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก 

แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107219 การสอนทฤษฎีตะวันตก 1 

 

 5. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ  
ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

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. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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 

 
 6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

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

รายละเอียดการรับ 
แต่ละปีการศึกษา 
2563 - 2566 

กรณีมีผู้สมัคร 
เข้ารับการศึกษาในภาคปกติ 

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 

โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในภาคปกติไม่ครบจ านวนที่ตั้งไว้ในแผนการรับ จะน าจ านวนที่ 
เหลือไปรวมกับจ านวนเปิดรับของภาคพิเศษให้ครบ 35 คน/ปีการศึกษา เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
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 7. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากเดิม รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน เป็น 
รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 
 8. รับทราบเอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ 
ดังนี้ 
  1. เอกลักษณ์ 
  “น าความรู้และภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
  2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 “คณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี 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 
              ท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)   

ม มืออาชีพ 
ร รักษ์ท้องถิ่น 
ท ทันสมัย 

 

 9. วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
  (1) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยรับสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ลงในระบบ CHE QA Online                 
เพ่ือรายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) ก าหนดต่อไป 
 10. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (๑)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล     กรรมการ 
        (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (๓)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   กรรมการ 
 (๔)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 (๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง    กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร)      
 (๖)  อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ    กรรมการ 
  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์)     
 (๗)  เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เลขานุการ 
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 11. เห็นชอบในหลักการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... และมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 12. อนุมัติในหลักการ และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 

 13. เห็นชอบทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ             
ตามประกาศ ก.พ.อ. และตามความเห็นของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หนังสือที่ อว 0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรับแก้ไขเป็นดังนี้ 

ล าดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สาขาวชิาเดิม 

ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1 ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจ ารย์

กรรณิการ์  อ่อนส าลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิทยาศาสตร์และ

เท ค โน โล ยี ก า ร
อาหาร 

เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

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

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริลดา  ศรีกอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โล ยี ก า ร
อาหาร 

เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

- 

3 รองศาสตราจารย์  
ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 

รองศาสตราจารย ์ สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6110 สังคมวิทยา - สอดคล้อง 
ภาระงานการสอน 
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแ ห น่ งท าง
วิชาการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิจัยและ 
การวัดผล
การศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650101 
สถิติ วิจยั  
การวัด และ 
การประเมิน 
ผลทางการ 
ศึกษา 

สอดคล้อง 
ภาระงานการสอน 
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประชาติ วัชรบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 
(อนินทรีย์เคมี) 

วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

0133 เคมีอนินทรีย์ - สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี 
เภาค า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตรี วิจิตรศิลป์ 8103 โสตศิลป์ หรือ 
คีตศิลป์ หรือ 
ดุริยางคศิลป์  

810302 
ดนตรีไทยหรือ 
ดุ ริยางคศิลป์
ไทย 
 

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 
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 14. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 15. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

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


