
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

--------------------------- 
  
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับทราบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง
บริหาร กลุมท่ี 1 ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2560 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 2. รับทราบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัชดาภรณ  อมรชีวิน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระ              
ท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 3. รับทราบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เกิดศิริ  เปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แทนคน
เดิมท่ีพนจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตน
แทน 
 4. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (4)/2560 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2560 
 5. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 
 6. สภามหาวิทยาลัยยืนยันการแตงตั้งรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพองคการ และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 7. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 11 คน ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 4 คน 
    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  จํานวน 2 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน 1 คน 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   
    -  สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 4 คน  
  2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 2 คน 
  3) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน ๑๙ คน  
 8. เห็นชอบกําหนดอัตราการจายเงินเดือนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในอัตราเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป และใหปรับแกไขความใน
ขอ 2 ของ รางประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 9. เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559 
และมอบมหาวิทยาลัยฯ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบบูรณาการในภาพรวมและเชื่อมโยงท้ังระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ และสาขาวิชา ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
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 10. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะสิ้นป 
(ตุลาคม ๒๕๕8 – กันยายน ๒๕๕9) ปงบประมาณ ๒๕๕9 และมอบมหาวิทยาลัยฯ นําประเด็นความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ไปดําเนินการพัฒนาปรับปรงุตอไป 
 11. เห็นชอบเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ ๒๕60 
และมอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สอบทานเปนกรณีพิเศษ ในประเด็น         
การปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 12. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.สุธินี  วงศวัฒนานุกุล 
    2. อ.ภัทราพร  โชคไพบูลย 
    3. อ.กวินกรณ  ชัยเจริญ 
    4. อ.สุกัญญา  ทองแหว 
    5. Miss.Yang Junjie 
  เปลี่ยนใหม 1. อ.สุธินี  วงศวัฒนานุกุล 
    2. อ.ภัทราพร  โชคไพบูลย 
    3. อ.กวินกรณ  ชัยเจริญ 
    4. อ.สุกัญญา  ทองแหว 
    5. Miss.Xu Jinmei 
 13. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
  จากเดิม  1. ผศ.รัชดา  พงศไพรรัตน 
    2. อ.สาธิตา  สังขพงษ 
    3. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
    4. อ.พิมพระว ี เรืองวัฒกี 
    5. อ.พิมพชนา  พาณิชยกุล 
  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.รัชดา  พงศไพรรัตน 
    2. อ.สาธิตา  สังขพงษ 
    3. อ.วิภาศิริ  แจงแสงทอง 
    4. อ.ศศิลักษณ  รอดโพธิ์ทอง 
    5. อ.จิตราพร  งามเนตร 
 14. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.สมชาย  วัชรปญญาวงศ 
    2. อ.กันยา  กองสูงเนิน 
    3. อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร 
    4. อ.ศศิลกัษณ  รอดโพธิ์ทอง 
    5. ผศ.สุวรรณา  พันแสง 
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  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.สุวรรณา  พันแสง 
    2. อ.พรเทพ  คัชมาตย 
    3. อ.วรรณวิษา  ปนคุม 
    4. อ.สุรีรัตน  กลีบโกมุท 
    5. Mr.Patrick Duclou 
 15. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้  
  จากเดิม  1. อ.เกรียงไกร  ใยคง 
    2. ผศ.ทํานอง  เจริญรูป 
    3. อ.เบญจพร  นวลประเสริฐ 
    4. อ.วิภาศิริ  แจงแสงทอง 
    5. Mr.Patrick  Duclou 
  เปลี่ยนใหม 1. อ.เกรียงไกร  ใยคง 
    2. อ.กันยา  กองสูงเนิน 
    3. อ.เบญจพร  นวลประเสริฐ 
    4. อ.สมชาย วัชรปญญาวงศ 
    5. อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร 
 16. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.ประชารัฐ สัตถาผล   
    2. อ.กังวาล  พยัคฆกุล   
    3. อ.สุภัทรชัย  สุวรรณพันธุ  
    4. อ.วณิชกุลกร  เดือนแจง  
    5. อ.พิมธวัล  แกวเหมือน   
    6. ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ 
    7. อ.อิษฎ  รานอก 
    8. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ  
  เปลี่ยนใหม 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
     1) อ.สิริสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร   
     2) อ.โชติวุฒิ  ประสพสุข   
     3) อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ   
    2. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
     1) อ.ลลิลธร  มะระกานนท   
     2) อ.ประสิทธิ์  ไกรลมสม  
     3) อ.พีรญา  เตาทอง    
    3. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
     1) อ.ปพณ  สะอาดยวง   
     2) อ.สถิตยพร  เกตุสกุล   
     3) อ.กุลสมทรัพย  เย็นฉํ่าชลิต 
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    4. แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     1) ผศ.พลวัฒน  เกิดศิริ 
     2) อ.อิษฎ  รานอก 
     3) อ.วิลาศ  เทพทา    
 17. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะครุศาสตร 
 18. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะครุศาสตร 
 19. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 20. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 21. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 22. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 23. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 24. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 25. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 26. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 27. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 28. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 29. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 30. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 
เมษายน 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
(กศ.บป.) เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 31. รับทราบพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 32. มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย เรื่อง การปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 
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 33. การทบทวนการเรียกชื่อตําแหนงรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  
  -  ใหตรวจสอบและแกไขคําสั่งแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และคําสั่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ใหถูกตอง ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 34. การลาออกจากตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  1) รับทราบการขอลาออกจากตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของศาสตราจารย              
ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป  
  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งในการประชุมครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


