
 
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/๒๕62 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
1. ระเบียบวาระที่ 4.2 / หน้า 14 / 
บรรทัดที่ 4 

“มีมติ เห็นชอบเสนอชื่อผู้มีมีมติ
เห็นชอบเสนอชื่ อผู้ มี คุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเป็น” 

“มี ม ติ เห็ น ช อ บ เส น อ ชื่ อ ผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น” 

2. ระเบียบวาระที่ 4.2 / หน้า 14 / 
บรรทัดที่ 35 

“ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นายอนันต์  ภูมะธน” 

“ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นายภูธร  ภูมะธน” 

 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562          
 3. เห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการส่งทะเบียนต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ด าเนินการต่อไป 
 4. รับทราบรายงานการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
 5. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 3 คน และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน 
  (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 22 คน ดังนี้ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ทั้งสิ้น 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
  

3 - 3 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1 3 4 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 4 5 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 3 9 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 12 10 22 
 
 6. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รับทราบหลักสูตร 
 7. พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
  (1) รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2561  
  (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปพิจารณาก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online 
ต่อไป 
 8. เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  และศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ. .... 
 9. พิจารณาอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง 
  (๑) เห็นชอบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. 2562 – 2565 ในส่วนราชการทุกต าแหน่งเป็นระดับช านาญการหรือ
ช านาญงาน โดยมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาปรับแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
  (๒) การก าหนดระดับต าแหน่ง และการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 
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 10. พิจารณาการขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง                      
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนด
ไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (1) อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.              
เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการ จ านวน 60 คน  และประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 26 คน  
  (2) มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบกลุ่มสาขาวิชา และชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง ตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป 
 11. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
 12. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๑1/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ 18 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


