
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2561 โดยมีการแก้ไข 

 2.  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต        
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 4 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 5 
 

  (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู จ านวน 5 คน 
         (3) มอบมหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความล่าช้า 
  (4) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยจ าแนกเป็น
หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) 

รวมทั้งสิ้น 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 2 2 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  1 - 1 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 - 3 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 2 2 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - 1 1 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 - 10 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 18 5 23 
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 3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
   (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ประธานกรรมการ 
   (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน  กรรมการ 
   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ 
   (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี  ตุ่นทอง  กรรมการ 
   (5) อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
   (6) อาจารย์จุติรัช อนุกูล    กรรมการ 
   (7) อาจารย์อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร  กรรมการ 
   (8) อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  กรรมการ 
   (9) นายวัชระ  รักษาพล    กรรมการ 
   (10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
 4. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61)   
  (1) เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทย าลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61)   
  (2) มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะ ไปประกอบการพิจารณาเพื่อด าเนินการในปีต่อไป 
 5. พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  (1) เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
  (2) ประเด็นการนิยามความหมาย “ผู้มีส่วนได้เสีย” มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
รวบรวมข้อมูลตัวอย่างและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 6. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
โดยมอบรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบก่อนเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 7. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 8. อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร (ใหม่) ภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คศ 1100307 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) คศ 1100307 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
คศ 1203212 การให้การปรึกษาแก่

ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
3(2-2-5) คศ 1203212 การให้การปรึกษาแก่

ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง 
3(2-2-5) 
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 9. อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 

 10. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เปลี่ยนใหม่) 

1. ผศ.ส ารวม  วารายานนท์ 1. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 
2. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 2. อ.นิธิชญา  ใจเย็น 
3. อ.นิธิชญา  ใจเย็น 3. อ.ชนิตตา  โชติช่วง 
4. อ.ชนิตตา  โชติช่วง 4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 
5. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 5. อ.สุภาสิณี  คุ้มไพรี 
6. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 6. อ.ปริญญา  เงินพลอย (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

 
 11. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร             
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เปลี่ยนใหม่) 

1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน์ 1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน์ 
2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 
3. อ.ชญานุตม์  บุญพระเกศ 3. อ.ชญานุตม์  บุญพระเกศ 
4. อ.อภิชาติ  เกิดทวี 4. อ.วิเนส  จันทะวงษ์ศรี 
5. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 5. Ms. Kanna Imai 

 

 12. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561  
 13. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  
 14. รับทราบการก าหนดกรอบงานและกรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563              
 15. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

โครงสร้างหลักสูตร (ใหม่) ภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภท 2101201 หลักการอ่านและ
การเขียนค าไทย 

3 (3-0-6) ภท 2101201 หลักการอ่านและ
การเขียนค าไทย 

3 (3-0-6) 
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