
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 3/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
--------------------------- 

 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่  15 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการแก้ไข 
 2. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
 3. เห็นชอบแต่งตั้ง นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ด ารงต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 4. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน   
  (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน 
  (3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 488 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 100 - 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 - 4 

2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 119 - 119 
3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 157 - 157 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 13 14 

4. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 21 1 22 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20 2 22 

5 . ค ณ ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 9 - 9 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 7 3 10 

6 . ค ณ ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 16 - 16 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 1 11 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 468 20 488 
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 5. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม   1. ผศ. วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์   
    2. อาจารย์อังคณา  อุดมพันธ์ 
    3. อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย 
    4. อาจารย์กัณญพัตส  บุญล่ า 
    5. ผศ.น้ าเพชร  อยู่โต 
  เปลี่ยนใหม ่ 1. อาจารย์ศิริชัย  เพชรรักษ์ 
    2. อาจารย์อังคณา  อุดมพันธ์ 
    3. อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย 
    4. อาจารย์กัณญพัตส  บุญล่ า 
    5. ผศ.น้ าเพชร  อยู่โต 
 6. อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 30 รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน  
๑๑ หลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ 
  (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
คณะครุศาสตร์ 
  (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (4 ปี)   (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
  (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 8. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 9. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่ อง การเบิกจ่ ายเงินค่าตอบแทนพิ เศษ                          
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
 10. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามข้อบังคับต่อไป 
 11. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ 
๕ (๔) (๕) (๗) และ (๘) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
    (1) รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (2) นายขจร จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (3) นายโอภาส เขียววิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (4) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (5) รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดี   กรรมการ 
  (7) อาจารย์ศตพล มุ่งค้ ากลาง  คณบดี   กรรมการ 
  (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน ผู้อ านวยการส านัก กรรมการ 
  (9) อาจารย์อภิชาติ อาวจ าปา    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ                   กรรมการ 
  (10) อาจารย์โสพิศ ค านวนชัย   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ         กรรมการ 
  (11) นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  กรรมการ 
 12.  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ  สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป  
 13. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (นักศึกษาปริญญาโท) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 576,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่น            
หกพันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 14. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 15. รับทราบรายงานการแก้ไขคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ส่วน
ที ่

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คะแนน 
(ระดับผลการประเมิน) 

1 ด้านการพัฒนาองค์กร 3.67 (ดี) 
2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการคณะ 4.85 (ดีมาก) 
3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4.38 (ดี) 
4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 3.40 (ปานกลาง) 

ผลการประเมิน 4.17 (ดี) 
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 16. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 
เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


