
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/๒๕62 

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

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2561 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 2. รับทราบการก าหนดนิยามความหมาย ค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” และให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป  
 3. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน 
  (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 
  (3)  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 399 คน ดังนี้ 
 

 
 4. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
 5. เห็นชอบ ระบบ กลไก องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 6. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) 

รวมทั้งสิ้น 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 - 6 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 15 17 

3. คณะวิทยาการจัดการ 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 6 - 6 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 202 45 247 
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 69 16 85 

4. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 25 2 27 
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 321 78 399 
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 7. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 
 8. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา  
  จากเดิม  ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า                   
    6 หน่วยกิต และวิชาอ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต   
  แก้ไขเป็น ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า                   
    6 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 3 หน่วยกิต 
    ยกเว้นวิชาเอกใดที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาเอก วิชาโทและ/ 
    หรือวิชาเลือกเสรี แล้วมากกว่า 12 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียน 
    ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ โดยไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้  
  ของหลักสูตร 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 (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  (8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                     
คณะวิทยาการจัดการ  
  (9) หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
คณะวิทยาการจัดการ  
  (10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
  (11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
  (12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 9. อนุมัติการแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

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

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป... 
 1) กลุ่มวิชาภาษา… 
 … 
 ภาษาต่างประเทศ ให้เลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และวิชาอ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป... 
 1) กลุ่มวิชาภาษา… 
 … 
 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 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ส าข าวิ ช าสั งค ม ศึ กษ า              
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

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

3.1.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป... 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา… 
 ... 
 2) ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต และอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ 3 หน่วยกิต 

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

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป… 
 1) กลุ่มวิชาภาษา... 
 ... 
 ภาษาต่างประเทศ ให้ เลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และวิชาอ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป… 
 1) กลุ่มวิชาภาษา... 
 ... 
 ภาษาต่างประเทศ ให้ เลือกเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
3 หน่วยกิต 

 
 10. อนุมัติการแก้ไขข้อความ ค าอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา จ านวน 3 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 
 

หลักสูตร ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

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

วท 4104406 การวิจัยในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2560) 

วิชา วท 4101416  
โครงงานฟิสิกส์  
2 2(0-4-2) 
วิชา วท 4101416  
การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 
2(1–2–3) 

วิชา วท 4101416  
โครงงานฟิสิกส์  
2 2(0-4-2) 
วิชา วท 4101420   
การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 
 2(1–2–3) 
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หลักสูตร ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ต่อ) 

วท 4102101 เคมี 1  
3(3-0-6) 
SC 4102101  
Chemistry 1 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 
ตารางธาตุ พันธะเคมี  สมบัติของธาตุ
เรพริเซนเททีฟและทรานซิซัน สมดุล
เคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 

วท 4102101 เคมี 1   
3(3-0-6) 
SC4102101  
Chemistry 1 
โครงสร้างอะตอม ธาตุในหมู่หลัก ธาตุ
เรพริ เซนเททีฟ  และธาตุ แทรนซิซั น 
ทฤษฎีพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 
จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์

วท 4102102 ปฏิบัติการเคมี 1  
1(0-2-1) 
SC 4102102  
Chemistry Laboratory 1 
การใช้อุปกรณ์พ้ืนฐาน ความปลอดภัย
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร  ก ารทดลองที่
สอดคล้องกับทฤษฎีในเคมี 1 
 

วท 4102102 ปฏิบัติการเคมี 1  
1(0-2-1) 
SC 4102102  
Chemistry Laboratory 1 
ปฏิบัติการทดลองของสมบัติทางเคมีที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ธ าตุ ใน ห มู่ ห ลั ก แ ล ะ             
แ ท ร น ซิ ซั น ป ริ ม า ณ ส า ร สั ม พั น ธ์
จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 

วท 4102103 เคมี 2   
3(3-0-6) 
SC 4102103  
Chemistry 2 
แก๊ส ของเหลว สารละลายของแข็ ง              
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม  

วท 4102103 เคมี 2   
3(3-0-6) 
SC 4102103  
Chemistry 2 
สมดุลเคมี  สมดุลการละลาย สมดุล             
กรด-เบส ของแข็ง ของเหลวและ แก๊ส            
อุณ ห พ ลศ าสต ร์ เค มี  เคมี นิ วเคลี ยร์                   
เคมีสิ่งแวดล้อม 

วท 4102104 ปฏิบัติการเคมี 2   
1(0-2-1) 
SC 4102104  
Chemistry Laboratory 2 
ป ฏิ บั ติ ก า ร เค มี ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
เนื้อหาวิชาเคมี 2 
 

วท 4102104 ปฏิบัติการเคมี 2   
1(0-2-1) 
SC 4102104  
Chemistry Laboratory 2 
ปฏิบัติการของการทดลองสมบัติทางเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมี สมดุลการละลาย 
สมดุลกรด-เบส  แก๊ส อุณหพลศาสตร์เคมี                   
เคมีสิ่งแวดล้อม 

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

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

วท 4102325  สเปกโทรสโกปีส าหรับ
เคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 

วท 4102262 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เคมี 

วท 4102270 ภาษาอังกฤษส าหรับเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

 
 11. เห็นชอบให้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 2/1 รับตรงทั่วไป/Portfolio ช่วงที่ 3 ตาม
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 12. อนุมัติขยายเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะครุศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา  จ านวน 6 คน ได้แก ่
   (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) 
 13. ที่ประชุมถือเสียงข้างมาก วินิจฉัยสถานภาพของนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
  14. เห็นชอบสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย               
ณ พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ในอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  15. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 556,800 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 16. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  17. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน                    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีอธิการบดีเสนอประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
   (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ประธานกรรมการ 

   (2) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 

   (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 

   (5) นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ  ผู้แทนข้าราชการ กรรมการ 

   (6) นางศุภศร ยินดีสุข   ผู้แทนข้าราชการ กรรมการ 
    (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ 
    (8) หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (9) นางสาวเสาวนีย์  แซ่จิว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 
 19. รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยกเลิก                   
การก าหนดให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6                  
มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561   
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  20. รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).13/385 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 21. รับทราบรายงานการพิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 
 
 

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


