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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     1.1  เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2  เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การก าหนดนิยามความหมาย ค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” เพ่ือใช้ประกอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 4.2  พิจารณาเพิ่มอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 
 4.3  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย            
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 4.4  พิจารณาระบบ กลไก องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 4.5  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.6  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.7  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 
13 หลักสูตร 
 4.8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน                 
3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความ ค าอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา จ านวน                 
3 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.10 พิจารณาการขอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.11  พิจารณาอนุมัติการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 4.12  พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของ นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ 
 4.13  พิจารณาการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 5.2  รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 5.3  รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).13/385 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 .......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิชาการ วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุม 
พระเพทราชา ชั้น 3 อาคาร 
รัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี 
วิทยาการจัดการ 2019 “ศาสตร์ ศิลป์ 
กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ ์2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

The 2nd International Academic & 
Cultural Exchange 2019 
(IACE 2019) 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
 

ด้านนักศึกษา วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์          
ภาคกลาง (TRU Games) 
ประกอบด้วย 6 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
  2. มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
  3. มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
  4. มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
  6. มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา 
 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562  
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่                      
18 มกราคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงาน              
การประชุม    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561              
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 40) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 การก าหนดนิยามความหมาย ค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” เพื่อใช้ประกอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
พ.ศ. 2562 
 
 - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 4.1.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) สังกัดคณะครุศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 1 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู จ านวน 2 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 3 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามล าดับ ดังนี้  

 1. คณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ จ านวน 3 คน เป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน           
1 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 2 คน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน  
   มหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 1 คน และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 2 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 3 คน  
 

 4.1.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 399 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 321 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 78 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2562  

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2562 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
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 (4) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 

 (6) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 21 – 25 และ วันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 

 (7) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 399 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 - 4 
  1.1.2 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 
  1.1.3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
รวมทั้งสิ้น 6 - 6 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
  2.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน 2 - 2 
  2.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 - 2 
 2.1.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 15 15 

รวมทั้งหลักสูตร 2 15 17 
รวมทั้งสิ้น 9 15 24 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 6 - 6 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
 3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 26 - 26 
  3.3.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 25 59 
  3.3.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์ 26 - 26 
  3.3.4 สาขาวิชาการจัดการ 59 20 79 
  3.3.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 36 - 36 
  3.3.6 สาขาวิชาการตลาด 21 - 21 

รวมทั้งหลักสูตร 202 45 202 
 3.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชาการบัญชี 69 16 85 

รวมทั้งหลักสูตร 69 16 85 
รวมทั้งสิ้น 280 61 341 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

17 2 19 

  4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  4.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี 
เครื่องกล) 

7 - 7 

 4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 26 2 28 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 321 78 399 
 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 399 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน และปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 399 คน            

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................ ..................  
............................................................................................................... ...............................................................  
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 4.2  พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 12 
หลักสูตร โดยสังกัดคณะครุศาสตร์ 3 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หลักสูตร 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 
หลักสูตร และสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 หลักสูตร นั้น 
  คณะครุศาสตร์ ได้เสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตราอาจารย์ที่ท า             
การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู เนื่องจากคณะครุศาสตร์ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาทั้ง 12 หลักสูตร 5 คณะ ในกลุ่มวิชาชีพครู 11 รายวิชา รับผิดชอบสอนรายวิชาเลือกบังคับ                
3 รายวิชา และรับผิดชอบด้านการสอนวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู คิดเป็นชั่วโมงการสอน 855 ชั่วโมง ในขณะที่
อาจารย์ประจ าของคณะครุศาสตร์มีจ านวน 36 คน เฉลี่ยชั่วโมงสอนคนละ 23.75 ชั่วโมง ซึ่งภาระงาน
ดังกล่าวส่งผลให้อาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา ในด้านอื่นได้ ทั้งด้าน
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอจ้างอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา ซึ่งจะท า
ให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวนชั่วโมงสอนใกล้เคียงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  มหาวิทยาลัย จึงได้น าเรื่องการขอเพ่ิมอัตราก าลังสายวิชาการประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน                
9 อัตรา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณา                
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และที่ประชุมมีมติให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ           
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพ่ิมอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 9) 

  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบเพ่ิมอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 4.3  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
   

  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา                

ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา  2560             
ในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ตามความที่ทราบแล้วนั้น ซึ่งส านักงานมาตรฐานฯ              
ได้ยื่นผลการประเมินในระบบ CHE QA Online เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  

 ในการนี้ หน่วยงานที่ได้รับการประเมินทุกระดับต้องน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  2560 พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement plan) บัดนี้ หน่วยงานที่ได้รับการประเมินระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน                
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2561                      
ตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หน้า 2 – 8) 
 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (หน้า 9 – 15) 
 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (หน้า 16 – 19) 

  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการประจ าคณะ ทั้ง 6 คณะ ในเดือนธันวาคม 2561 
 3. คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 และพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 และพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
  4.4  พิจารณาระบบ กลไก องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

   สรุปเร่ือง 
ตามที่ ประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเองตามมาตรฐานการศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี โดยไม่ได้บังคับให้ใช้ระบบและกลไกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะเกณฑ์ตัวบ่งชี้คุณภาพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ จึงท าให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวล่าช้า จึงยังไม่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2561  
  ดังนั้น เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปอย่าง               
มีคุณภาพ และสามารถรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
จึงขอใช้กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้ใช้ในปี การศึกษา 2557 - 2561 ตามคู่มือ                 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ขอ งส านักงานคณะกรรมการ                     
การอุดมศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3 / 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
  2. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  11 / 2561 ในวันที่  19  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
  3. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/ 2562  ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบ กลไก 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (1 – 15)  
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระบบ กลไก องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………..…………………………………….…………….. 
................................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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 4.5  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)              
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยก่อนการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีการวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้หลักสูตร ประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน             
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบ การปรับปรุง
หลักสูตร และวางแผนการรับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และจากสภาวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 – 29) 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           
 

   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 และสภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 
  

ข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ข้อความเดิม 
ในเล่มหลักสูตร 

หมายเหตุ 

1. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
ควรมีเนื้อหาสาระวิชาการมากกว่านี้  

“วท 4201205 กายวิภาคและสรีระ
วิทยาของสัตว์  3 (2-2-5) 
  SC 4201205 Animal Anatomy 
and Physiology 
  ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่ ของ
ระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์” 

ปรับปรุงแก้ไขตามเอกสาร
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 5 

“วท 4201406 การจัดการผลิตภัณฑ์
ทางสัตวศาสตร์ 3 (2-2-5) 
  SC 4201406 Animal science 
product Management 
  การจัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก
ผลผลิตสัตว์ คือ เนื้อ นม และไข”่ 

ปรับปรุงแก้ไขตามเอกสาร
หน้าที่ 5 ล าดับที่ 9 

2. ผลทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตาม
เก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานทางวิชาการ ข้อ 4.1 เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น  ข อ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์อ าพล จุปะมัดถา อยู่ในปี 
พ.ศ. 2555 

ปรับปรุงแก้ไขตามเอกสาร
หน้าที่ 5 – 6 
ล าดับที่ 10 - 12 

 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
             อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………...………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 
จ านวน 13 หลักสูตร 
 

  สรุปเร่ือง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป นั้น  
เพ่ือให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกัน  มหาวิทยาลัย               
จึงขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 13 หลักสูตร โดยเสนอ
แก้ไข ดังนี้ 
 จากเดิม ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   และวิชาอ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต 
 แก้ไขเป็น ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   และอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 3 หน่วยกิต ยกเว้นวิชาเอกใดที่
   เรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาเอก วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี แล้ว
   มากกว่า 12 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ โดยไม่
   ต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้ 
 หลักสูตรทั้ง 13 หลักสูตร ประกอบด้วย 
 

หลักสูตร คณะ การพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เอกสาร
หน้า 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

1.คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 
9 /2 5 6 1  เมื่ อ วั น ที่  1 9 
กันยายน 2561  
2. สภาวชิาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2561  
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

1 - 19 

2 . ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาฟิสิ กส์  (หลั กสูตรปรับปรุ ง         
พ.ศ. 2560) 
3 . ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
ส าข าวิ ช า เค มี  (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง               
พ.ศ. 2560) 
4 . ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

2. คณะวิทยาการ
จัดการ 

1. คณะอนุกรรมการบริหาร            
งานวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2561  
2. คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ ในการประชุม 

20 - 34 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
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หลักสูตร คณะ การพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เอกสาร
หน้า 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 
3. สภาวชิาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
9 . ห ลั ก สู ต ร นิ เท ศ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
1 0 . ห ลั กสู ต รบ ริห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต 
ส าขาวิช าการ เงิน และการธน าคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1 1 . ห ลั กสู ต รบ ริห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1 2 . ห ลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

3. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2561  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 
2. สภาวชิาการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

35 - 41 

1 3 . ห ลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
ส าข า วิ ช า วิ ท ย าก า รค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ                  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 13 หลักสูตร เพ่ือให้ถูกต้องและใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกนั  
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 13 
หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ 
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ 
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559)                     
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
  9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
  10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
  11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
  12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา   
จ านวน 3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน                   
3 หลักสูตร และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกอ.รับทราบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกอ.รับทราบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกอ.รับทราบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
  เนื่องจาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 
     

หลักสูตร หน้า ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

หน้า 15 
(ในเล่ม
หลักสตูร) 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป... 
 1) กลุ่มวิชาภาษา… 
 … 
 ภาษาต่างประเทศ ให้ เลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และวิชาอื่นๆ อีก 3 หน่วยกิต 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป... 
 1) กลุ่มวิชาภาษา… 
 … 
 ภาษาต่างประเทศ ให้เลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 
ห น่ ว ย กิ ต  แ ล ะ อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 3 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

หน้า 13 
(ในเล่ม
หลักสตูร) 
 

3.1.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป… 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา… 
 ... 
 2) ภาษาต่างประเทศ ให้เลือก
เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และวิชาอื่นๆ อีก 3 หน่วยกิต 

3.1.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป... 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา… 
 ... 
 2) ภาษาต่างประเทศ ให้ เลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 6 
ห น่ ว ย กิ ต  แ ล ะ อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

หน้า 11 
(ในเล่ม
หลักสตูร) 
 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป… 
 1) กลุ่มวิชาภาษา... 
 ... 
 ภาษาต่างประเทศ ให้ เลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และวิชาอื่นๆ อีก 3 หน่วยกิต 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป… 
 1) กลุ่มวิชาภาษา... 
 ... 
 ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ 3 หน่วยกิต 
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  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการแก้ไขข้อความ  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการประจ าคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2561 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2561                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        อนุมัติการแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หลักสูตร             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
   
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความ ค าอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา จ านวน                 
3 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีความประสงค์แก้ไข
ข้อความ ค าอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) และ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ดังนี้ 
 

หลักสูตร การปรับปรุง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 
1. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 

แก้ไขรหัสวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้ าน  กลุ่ ม
วิชาเอกเลือก หน้าที่ 20 
(ในเล่มหลักสูตร) 

วท 4104406 การวิจัยในช้ัน
เรียนคณิตศาสตร์  
3(3-0-6) 

วท 4104406 การวิจัยในช้ัน
เรียนคณิตศาสตร์  
3(2-2-5) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 

1. แก้ไขรหัสวิชา 
จ านวน 2 รายวิชา
เนื่องจากซ้ ากัน  

วิชา วท 4101416  
โครงงานฟิสิกส์  
2 2(0-4-2) 
วิชา วท 4101416  
การเตรียมความพร้อมส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฟิสิกส์ 2(1–2–3) 

วิชา วท 4101416  
โครงงานฟิสิกส์  
2 2(0-4-2) 
วิชา วท 4101420   
การเตรียมความพร้อมส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฟิสิกส์ 2(1–2–3) 

2. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ของสาขาวิชาอื่นๆ 

วท 4102101 เคมี 1  
3(3-0-6) 
SC 4102101 Chemistry 1 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  
สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ
แ ล ะ ท ร าน ซิ ซั น  ส ม ดุ ล เค มี            
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 

วท 4102101 เคมี 1   
3(3-0-6) 
SC 4102101 Chemistry 1 
โครงสร้างอะตอม ธาตุในหมู่
หลัก ธาตุเรพริเซนเททีฟ และ
ธาตุแทรนซิซัน ทฤษฎีพันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ์ จลนพลศาสตร์ 
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 

วท 4102102 ปฏิบัติการเคมี 
1 1(0-2-1) 
SC 4102102 Chemistry 
Laboratory 1 
การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ความ
ปลอดภั ย ใน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร         
การทดลองที่สอดคล้องกับทฤษฎี
ในเคมี 1 
 

วท 4102102 ปฏิบัติการเคมี 
1 1(0-2-1) 
SC 4102102 Chemistry 
Laboratory 1 
ปฏิบั ติการทดลองของสมบั ติ
ทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับาตึในหมู่
หลักและแทรนซิซัน ปริมาณ
สารสัม พันธ์จลนพลศาสตร์ 
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
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หลักสูตร การปรับปรุง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) (ต่อ) 

 วท 4102103 เคมี 2   
3(3-0-6) 
SC 4102103 Chemistry 2 
แก๊ ส  ขอ งเห ล ว  ส ารละล าย
ข อ ง แ ข็ ง  อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ 
จลนพลศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ 
เคมีสิ่งแวดล้อม  

วท 4102103 เคมี 2   
3(3-0-6) 
SC 4102103 Chemistry 2 
สมดุลเคมี สมดุลการละลาย สมดุล
กรด-เบส ของแข็ง ของเหลวและ
แก๊ส อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์
เคมี เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

วท 4102104 ปฏิบัติการเคมี 
2  1(0-2-1) 
SC 4102104 Chemistry 
Laboratory 2 
ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมี 2 
 

วท 4102104 ปฏิบัติการเคมี 2  
1(0-2-1) 
SC 4102104 Chemistry 
Laboratory 2 
ปฏิบัติการของการทดลองสมบัติทาง
เคมีที่ เกี่ยวข้องสมดุลเคมี  สมดุล          
การละลาย สมดุลกรด-เบส แก๊ส             
อุณหพลศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 

1. แก้ไขภาคผนวก  
จ านวนหน่วยกิต  
รหัสวิชา หน้า 82  
(ในเล่มหลักสูตร) 

วท 4102325  สเปกโทรสโกปี
ส าหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 

วท 4102325  สเปกโทรสโกปี
ส าหรับเคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 

2. แก้ไขรหัสวิชา  
ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับ
เคมี หน้า 16 หน้า 
18 หน้า 22 และ
หน้า 81  
(ในเล่มหลักสูตร) 

วท 4102262 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเคมี 

วท  41 02270  ภ าษาอั งกฤษ
ส าหรับเคมี 

 
  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และจากสภาวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความ ค าอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา จ านวน  3 หลักสูตร ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 15) 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            อนุมัติการแก้ ไขข้อความ ค าอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา จ านวน 3 หลักสูตร                     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   
 

   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.10 พิจารณาการขอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ใช้จัดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 
2560 ต่อมาในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย ได้งดรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ครบจ านวน 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นั้น 
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบจ านวน 
5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงได้ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 
และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงมีความประสงค์ที่จะขอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 2/1 รับตรงทั่วไป/Portfolio ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 และในรอบที่ 
3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 (วาระพิเศษ) วันที่ 23 มกราคม 2562                
และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับสมัคร               
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.11  พิจารณาอนุมัติการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   

 สรุปเรื่อง 
 ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สังกัดคณะครุศาสตร์ 

จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
 1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์ รหัส  55217030304 (วิทยานิพนธ์) 
 2. นางดวงแข  มณีศิริ  รหัส  55217030305 (วิทยานิพนธ์) 
 3. นางพิศวรรณ  ณ ล าปาง รหัส  55217030309 (วิทยานิพนธ์) 
 4. นางเดือนเพ็ญ  เจริญสุข รหัส  55217030311 (วิทยานิพนธ์) 
 5. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา รหัส  55217030405 (วิทยานิพนธ์) 
 6. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม รหัส  55217030411 (วิทยานิพนธ์) 

แจ้งความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษาต่อ 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
โดยนักศึกษาได้ยื่นแบบค าร้องขอขยายเวลาศึกษา ต่อ ระดับปริญญาโท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ
การขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) จากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 และเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลา
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 6(1) ได้ก าหนดว่า 
  “ข้อ 6 การขยายระยะเวลาการศึกษาต่อจะกระท าได้ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 
2 ครั้ง กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ต้องอยู่ใน
เงื่อนไขดังนี้ 
   (1) กรณีนักศึกษาได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว แต่อยู่ระหว่าง               
การแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ และรอน าเสนอผลงานวิชาการ 
หรือรอตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยให้แนบหลักฐานแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และหนังสือรับรอง/รายละเอียดการน าเสนอผลงานหรือหนังสือรอการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ” 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอขยายเวลาการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        อนุมัติการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                   
คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา            
     

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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4.12  พิจารณาวินิจฉัยสถานภาพการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ของนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ 

สรุปเร่ือง 
ตามที่ นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ตามมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ได้มี
หนังสือ   ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ได้มีมติ
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ    ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง นั้น 
   นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดยสภามหาวิทยาลัย               
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  

ปัจจุบันข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561         
ประกอบกับบทเฉพาะกาล ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคณะกรรมการ     
ตามข้อบังคับนี้จนครบวาระ 

การใดที่ ได้กระท าไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้
บังคับให้มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้” 

ดังนั้น การที่ นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ได้ขอลาออกจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย นั้น นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หรือไม่ ตามบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาวินิ จฉัยสถานภาพการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                             
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 - 11 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย           

พ.ศ. 2561 
“ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออก

ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย     

ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  วินิจฉัยสถานภาพการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ของนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
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 4.13 พิจารณาการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ความเห็นชอบเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ 
– 30 กันยายน 256๒) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในส่วนที่ 
1 ด้านการพัฒนาองค์การ ก าหนดให้มีการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ นั้น  
 เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอประเด็นการสอบทาน   
เป็นกรณีพิเศษ คือ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย ณ พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ในอ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย... 
       ๒. เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรม          
ราโชบาย ณ พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ 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 และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 1/2562เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม       
(หน้า 1 - 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ สืบเนื่องจากมติ            
สภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562                

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

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

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

.................................................................................................................................................................. ............  
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 5.2  รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 
ก าหนดให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ต่อมาคณะกรรมการป้องกัน                
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
ก าหนดให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 
7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป นั้น 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศเรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่ 25 มกราคม 2562)  
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 7.8 ของข้อ 4 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “7.8 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ...” 
  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน  7.10.6  7.10.7  7.10.8  7.10.9  7.10.10 และ 
7.10.11 ของข้อ 4 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 
  ข้อ 6 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ที่ได้ยื่นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ให้ถือว่าเป็นการยื่น
ตามประกาศนี้  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ยกเลิกการก าหนดให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕62 
วันศุกร์ที ่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 

 

  ประเด็นเสนอ 
รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 

ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ยกเลิกการ
ก าหนดให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 
มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 

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

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

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

...................................................................................................................... ........................................................  
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 5.3  รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).13/385                
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509(5).13/385 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการดังนี้
  ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ศธ 0549/3358 ลงวันที่ 26 
ตุลาคม 2561 และต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ 0549/4032 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561               
แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทราบว่า นายสุเมธ  แย้มนุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้มีหนังสือขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อตนเพ่ือน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ส่งคืนเรื่องและเอกสารประกอบการด าเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบ
จ านวนตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อนแล้วจึงเสนอเรื่องมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).13/385 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ 0509(5).13/385                
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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