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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่           
24 มกราคม 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ก.พ.ว.) 
 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) 
 4.5 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 
 4.6 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
 4.7 พิจารณาร่าง แนวทางและนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.8 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ ปี ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 4.9 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
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 4.10 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ
การออกแบบ)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.11 พิจารณาอนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 4.12 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา  (สี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.13 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.14 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน 
 4.15  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 2562  
 5.2 รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 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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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563               
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่                       
24 มกราคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563              
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (เอกสารหน้า 1 - 28) 

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

  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 1/2563               
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เพ่ือทราบ จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง 
  1. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562) 
  2. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3. การขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  4. การขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 เรื่อง 
  1. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
  2. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
  3. แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
  4. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง             
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
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  ประเด็นเสนอ 
รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                

ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563               
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. .  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 
 

   สรุปเร่ือง 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 106 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 14 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 92 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง            
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมกราคม 
2563 ดังนี้        

  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษาในการประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม และ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 106 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 3 3 

รวมทั้งหลักสูตร - 3 3 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  1.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 22 22 

รวมทั้งหลักสูตร - 22 22 
รวมทั้งสิ้น 2 25 27 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2  2 
  2.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 4 6 
  2.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 3 32 35 

รวมทั้งหลักสูตร 7 36 43 
 2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 14 15 

รวมทั้งหลักสูตร 1 14 15 
รวมทั้งสิ้น 8 50 58 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 14 15 

  3.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  3.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 15 18 
รวมทั้งสิ้น 3 15 18 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 
  4.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 2 3 
รวมทั้งสิ้น 1 2 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 14 92 106 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 106 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 106 คน            
   
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………..……….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ก.พ.ว.)  
 
 สรุปเรื่อง 

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่ง     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย 

 1. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 
  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 2. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. ศาสตราจารย์อุทุมพร  จามรมาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ข้อบังคับฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 25๖๑ และคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งต่อไป
ตามความในข้อ ๗ วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 25๖๑  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  
การได้มาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.พ.ว.)  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 7 ก าหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.พ.ว. ประกอบด้วย 
  (1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ เว้นแต่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้บังคับตาม
บทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
  ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ ก.พ.ว. และให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   
ในสังกัดส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน”   
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 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ คน โดยได้ด าเนินการคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คือ 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อ

ที่ ก.พ.อ ก าหนด 
คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  สุวัตถี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 

4. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 

5. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - คณะครุศาสตร์ 
 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 

ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ก.พ.ว.) ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักและวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด    
เพ่ือพิจารณา  และเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ข้อ 3 “ให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ก.พ.ว.) โดย 
 ๑. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๗(๑) คนหนึ่ง 
เป็น ประธาน ก.พ.ว.  
 2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
  (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  สุวัตถี 
  (๒) ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ 
  (๓) ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย 
  (๔) ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ 
  (๕) ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน 
ตามที่ได้คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น เลขานุการ ก.พ.ว. 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………..……….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
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คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.พ.ว.)   

องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.พ.ว.) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักและวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 

ก.พ.ว. ชุดเดิม 
(วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

ตังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 – ถึงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
(แต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล       

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์          
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ    

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559)   

ก.พ.ว.ชุดที่เสนอแต่งตั้ง 
(วาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี) 

 
 

(1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  เว้นแต่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้บังคับตามบทเฉพาะกาลของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

................................................................... 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรร จาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่
มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  สุวัตถี 1. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  สุวัตถี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ 2. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ 
3. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย 3. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย 
4. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ 4. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน 5. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ ก.พ.ว. รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและการจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ 
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 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติให้  
    “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้  
    (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษามอบหมาย” 
    “มาตรา ๕๒ คณาจารยพิเศษมีต าแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
    (๑) ศาสตราจารยพิเศษ 
    (๒) รองศาสตราจารยพิเศษ 
    (๓) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
    (๔) อาจารยพิเศษ 
    ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิไดเป็นคณาจารยประจ าของมหาวิทยาลัย 
    คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง 
ใหเป็นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
   มหาวิทยาลัย จึงออกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารยพิเศษ พ.ศ. ....  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนอาจารย์พิเศษ  
   ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารยพิเศษ พ.ศ. .... และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่               
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนอาจารยพิเศษ พ.ศ. .... และมอบเลขานุการด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ก.บ.ม.) แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนอาจารย
พิเศษ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 4)  
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  “มาตรา ๕๒ คณาจารยพิเศษมีต าแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
   (๑) ศาสตราจารยพิเศษ 
   (๒) รองศาสตราจารยพิเศษ 
   (๓) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
   (๔) อาจารยพิเศษ 
   ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิไดเป็นคณาจารยประจ าของมหาวิทยาลัย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง 
ใหเป็นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  “ข้อ ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
  ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้    
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น”   
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๕๘  
  “ข้อ ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น    
  ข้อ ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย                     
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
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  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้     
  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) 
 
   สรุปเร่ือง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี นั้น  
   เนื่องด้วย มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับลดงบประมาณและปรับตัวชี้วัดบางส่วน จึงได้
ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้แผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณสอดคล้องกัน และใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน                        
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับดังกล่าว สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนกลยุทธ์
การเงินของมหาวิทยาลัย ในการน านโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประเทศตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ               
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563            
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
    
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัย ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน              
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ที่บัญญัติ                
“ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  
  มหาวิทยาลัย จึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ และเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และแผนบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาร่วม
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

ล าดับ ด้าน ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
1. ด้านกลยุทธ์ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา

ตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์             
การสอบผ่านความสามารถ           
ทางภาษาอังกฤษ 

1. การปรับสภาพแวดล้อม เพ่ือปรับเจต
คติของผู้ เ รียน เช่น บรรยากาศของ
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 
2. การจัดกิจกรรมเสริม เ พ่ือพัฒนา
ภ า ษา อั ง ก ฤ ษ  เ ช่ น  ทั ก ษะแ ข่ ง ขั น
ภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือปรับ
เจตคต ิ
3. จัดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ
จัดท าแผนพัฒนา 

2. ด้านการปฏิบัติงาน หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูก
ปิดหลักสูตร 

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการกระตุ้นให้อาจารย์
เห็นความส าคัญผลกระทบต่อตนเองและ
มหาวิทยาลัย 
2. บังคับใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้
เป็นตัวอย่าง 

3. ด้านอื่นๆ การขาดแคลนน้ า  เนื่องจาก         
เกิดภัยแล้ง 

1. จัดหาแหล่งน้ าส ารอง เช่น การขุดบ่อ
บาดาล 
2. การซ่อมบ ารุงระบบการเก็บรักษาและ
การใช้น้ า 
3. การก ากับติดตามการประหยัดน้ า 
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 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 10) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
   

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………..…………………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.6 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (บัณฑิต) ที่เข้าศึกษาประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ดังนี้ 
 

การรับนักศึกษา คณะ / สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ ลงทะเบียน 
1. รั บ นั ก ศึ ก ษ า ภ า ค พิ เ ศ ษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

37 คน 

2. คณะวิทยาการจัดการ 
 - สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) 

32 คน 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทียบโอน)  

21 คน 

รวมนักศึกษา 90 คน 
รวมรายรับ 1,095,360 บาท 

2. เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาโท  

1. คณะครุศาสตร์ 
 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

35 คน 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

27 คน 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
 - สาขาวิชาการจัดการ 

9 คน 

รวมนักศึกษา 71 คน 
รวมรายรับ 4,260,000 บาท 

รวมรายรับทั้งสิ้น 5,355,360 บาท 
 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย            
พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
  “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 4,284,200 บาท เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 4,284,200 บาท 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 27) 
    

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ “ให้มหาวิทยาลัยท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ           

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย            
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณเกินกว่าที่
ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 

 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 4,284,200 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

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

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.7 พิจารณาร่าง แนวทางและนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง  
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จะจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น                   
จึงก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการงบประมาณภายใต้สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง  โดยบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  ผลผลิต และตัวชี้วัด 
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัย ยึดหลักการ
ด าเนินงานตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2561 – 2565) ของสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -
2564) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย           
พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผน Reinventing University นโยบายการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ “จัดท างบประมาณภายใต้ การมีส่วนร่วมบน
ฐานข้อมูลและกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง” ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แนวทางและ
นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ทั้งนี้ 
ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แนวทางและนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.8 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 2 ก าหนดว่า “การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา            
ครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต                 
โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562” 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านการสอนใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้มีความสามารถด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการปฐมศึกษา มีความคิด
สร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร และน าความรู้ไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอ่ืนๆ ได้ โดยมีการก าหนดการเปิดสอนในเดือนมิถุนายน 2563 
  คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 และสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบ
การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้
ทบทวนและปรับแก้ไขตามประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                 
การประชุม (หน้า 1 – 16) 
 
  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 
  ...” 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาอนุมัติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร ์
 
 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.9 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา            
(สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยเสนอขออนุมัติหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  
  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567  
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2563 – 2567 ทั้งนี้ ในการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้รับนักศึกษาในรอบที่ 2 รับตรง
ทั่วไป/Portfolio ตั้งแต่วันที่หลักสูตรได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563  และเปิดรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
 

  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 
           พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567   

  มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…...….……………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
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วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.10 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะ
และการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    
   สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์                    
พ.ศ. 2558  
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาศิลปะอันก่อให้คุณค่า              
ด้านสุนทรียศาสตร์และประโยชน์ใช้สอยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลงาน                
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ศิลปะของไทยและสากล และผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปะ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร พัฒนาทักษะ
ทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน โดยมีการก าหนดการเปิดสอนในเดือนมิถุนายน 2563 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมวิชาการมีมติ เห็นชอบการเสนอเปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 และปรับแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 
 
  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 
  ...” 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ                   
การออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.11 พิจารณาอนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยเสนอขออนุมัติหลักสูตร ต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)                  
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยขอเปิดรับ
สมัครรอบที่ 3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามปฏิทินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)        
ในรอบที่ 3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ตามปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียด              
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 
  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” 
 
 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
           พิจารณาเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio 
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี               
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 4.12 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ระหว่างการรับทราบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น เนื่องด้วย สาขาวิชาสังคมศึกษา พบว่า รหัสวิชาในเล่มหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) มีข้อความผิดพลาด จึงขอแก้ไขรหัสวิชา
ในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง ดังนี้ 
   

 เดิม  ใหม่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

สศ 2203202 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไทย 

สศ 2203203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไทย 

สศ 2211304 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

สศ 2211305 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 
  การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ในหลักสูตรดังกล่าว  ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่
ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา          
(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 
และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดพิมพ์รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 4) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.13 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ระหว่างการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นั้น เนื่องด้วย กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า 
หลักสูตรมีข้อมูลรายชื่อวิชาเอกบังคับ แขนงดนตรีตะวันตกและแขนงดนตรีไทยที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีชื่อวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพครูที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาใช้ชื่อต่างจากสาขาวิชาอ่ืนๆ  
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา จึงได้ด าเนินการตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้ 
 

กลุ่มวิชา รายช่ือวิชาตามหลักสูตร (เดิม) รายช่ือวิชาตามหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
เอกบังคับ แขนงดนตรีตะวันตก แขนงดนตรีตะวันตก  

คงเดิม ดน 2107104 ประวัติดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก 

ดน 2107104 ประวัติดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก 

แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีไทย  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อวิชาให้
ตรงกัน 

ดน 2107104 ประวัติดนตรี
ตะวันตกและดนตรีไทย 

ดน 2107104 ประวัติดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก 

วิชาชีพครู แขนงดนตรีตะวันตก แขนงดนตรีตะวันตก  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ 

ดน  1204208 การบริ หา ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ 

ดน  1204208  ก า รบริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีไทย  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ 

ดน  1204208 การบริ หา ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ 

ดน  1204208  ก า รบริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชาในหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และสภาวิชาการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร และ
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดพิมพ์รายละเอียดของหลั กสูตร            
(มคอ.2) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
ขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 4) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา            
(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.14 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน 
 
 
   - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
 

 ๔.๑๕ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 
  จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้
ก าหนดวาระและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซึ่งผู้อ านวยการดังกล่าวเป็นผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ 
  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒              
เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือให้มีการก าหนดวาระและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ และ มีมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และให้เสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาต่อไป   
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า “การพ้นจากต าแหน่งของผูอ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยมีกฎหมายก าหนด
ไว้หรือไม่” เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติเรื่องการพ้นจาก
ต าแหน่ง และด้วยต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ จึงได้พิจารณากฎหมายอ่ืนเทียบเคียง และใหน าความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม               
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับแกการพนจากต าแหนงกอนครบวาระของ
ผู้อ านวยการโดยอนุโลม และเมื่อผู้อ านวยการพนจากต าแหนง ใหรองผู้อ านวยการพนจากต าแหนงดวย 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับดังกล่าวให้
มีความเหมาะสมถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามร่างข้อบังคับท่ีแนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  มาตรา ๔๑ ในสถาบัน ส านัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอ านวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอ านวยการ รองหัวหนาสวนราชการหรือ
รองหัวหนาหนวยงานนั้นๆ คนหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือชวยปฏิบัติงาน ตามที่ผูอ านวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานนั้นมอบหมายก็ได  
  ใหสวนราชการตาม มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖ และสวนราชการหรือหนวยงาน  
ตามวรรคหนึ่งมีคณะกรรมการประจ าสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการไดมา อ านาจและหนาที่ วาระการด ารงต าแหนงและการพนจากต าแหนงของ กรรมการ ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจ าสวนราชการและการจัดระบบบริหารงาน ในสวนราชการดังกลาว ใหเป
นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม  
  มาตรา ๔๒ ผูด ารงต าแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอ านวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา 
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูด ารงต าแหนงรองและผูชวยของ ต าแหนง              
ดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และจะด ารงต าแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง ต าแหนงในขณะเดียวกัน
มิได ผูด ารงต าแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหนงอ่ืนอีกหนึ่งต าแหนงก็ไดแตตอง ไมเกินหนึ่ง            
รอยแปดสิบวัน 
  มาตรา ๔๓ ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี ผูอ านวยการ หัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก าหนดใน               
ขอ บังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ               
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 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 าเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 31)               
 
  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 าเดือนธันวาคม 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
  
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕63 
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 5.2 รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 สรุปเร่ือง 
 ตามที่ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิชัย  ศรีขวัญ ให้ด ารง
ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่ง
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน นั้น  
 นายวิชัย ศรีขวัญ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2563  
 ตามความในมาตรา 17 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า “ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย...พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย...ให้นายกสภามหาวิทยาลัย...ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มี
นายกสภามหาวิทยาลัย...ใหม่แล้ว” ประกอบกับมาตรา 17 วรรคหก “ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัย...ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ นายวิชัย ศรีขวัญ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง     
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยใหม่  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบ นายวิชัย ศรีขวัญ ครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป
จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยใหม่ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๖ ก าหนดให้ “ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ... 
   (๖) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้
ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง  ยกเว้นเรื่องท่ีจะกระทบต่อความเสียหายส่วนบุคคล” 
  บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)              
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี (ก.บ.ม.) ประจ าปี ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร              
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 1๔ มกราคม ๒๕๖๓   
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี ๒๕๖๒ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เพ่ือทราบ                         
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (1 – 10) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ 6(6) 
 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 
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………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 
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