
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 7/2558 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
-------------------------- 

 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัย  
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  1)  ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน 49 คน ดังนี้ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    7 คน 
    -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  1 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  3 คน 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  26 คน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ   11 คน 
    -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
  2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 คน 
  3)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 119 คน  
  4)  มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา 
 3.  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... 
  1)  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที.่.) 
พ.ศ. .... และให้ปรับแก้ไขข้อความ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  2)  กรณีมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการปรับแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าวในอนาคต ขอให้น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาด้วย 
 4.  อนุมัตคิ าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558 
จ านวน 448,800 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 5.  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  1)  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และให้ปรับแก้ข้อความในบทน า ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไป 
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 6.  พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
  1)  อนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
  2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับแก้ไข
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 7.  พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
  1)  อนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
  2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับแก้ไข
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  3)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 3 ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
  4)  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะคุณภาพอาจารย์ที่เปิด          
การเรียนการสอนทั้งในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับเดียวกัน ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย   
 8. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งปี  
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ปีงบประมาณ 2558 
  8.1 เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ระยะครึ่งปี (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ปีงบประมาณ 2558 
  8.2 มอบมหาวิทยาลัยฯ น ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งปี (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ปีงบประมาณ 2558 ไปศึกษาวิเคราะห์ และแก้ไข  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 9. เห็นชอบโครงการเพื่อสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ การสอบทานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย
และการบริการวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ  
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 10.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เปลี่ยนใหม่) 

1.  นายจ าลอง  เขตจ านันต์ 1.  นายจ าลอง  เขตจ านันต์ 
2.  นางนุชจรา  บุญถนอม 2.  นางนุชจรา  บุญถนอม 
3.  นางภัสสร์ศศิร์  อภิยาหอม 3.  นางโสพิศ  ค านวนชัย 
4.  นางโสพิศ  ค านวนชัย 4.  นางสนุทรีย์  วิพัฒครุฑ 
5.  นางศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 5.  นางภัสสร์ศศิร์  อภิยาหอม 

 

  2)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 )  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 
1.  นางธนิดา  ภู่แดง 1.  นางธนิดา  ภู่แดง 
2.  นางอัมราภรณ์  เพชรวาลี 2.  นางอัมราภรณ์  เพชรวาลี 
3.  นางสาววรรณวิไล  โกษะโยธิน 3.  นางสาววรรณวิไล  โกษะโยธิน 
4.  นางสาวนันทนา  แจ้งสว่าง 4.  นางชมนาด  มั่นสัมฤทธิ์ 
5.  นายประดิษฐ์  เจริญชัยชนะ 5.  นางสาวกรพินธุ์  กลิ่นเกษร 

 

  3)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 
1.  นางสาวจารุมาศ  รักทองหล่อ 1.  นางสาวจารุมาศ  รักทองหล่อ 
2.  นายกฤษณะ  ย้อมสี 2.  นายกฤษณะ  ย้อมสี 
3.  นางสาวอุษณี  จิตติมณี 3.  นางสาวอุษณี  จิตติมณี 
4.  นายฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ 4.  นายฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ ์
5.  นางสาวเขมิกา  สงวนพวก 5.  นายคชา  ศัยยกุล 

 

  4)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 
1.  นายชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง 1.  นายชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง 
2.  นางศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 2.  นางศศิธร  วชิรปัญญาพงศ ์
3.  นายสุรยุทธ  ทองค า 3.  นายสุรยุทธ  ทองค า 
4.  นางสาวสัญญลักษณ์  ศุภนาม 4.  นางสาวรสรินทร์  สินสวัสดิ์ 
5.  นางสาวกฤดาพรรณ  ปานทองค า 5.  นางสาวกฤดาพรรณ  ปานทองค า 
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   5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เปลี่ยนใหม่) 

1.  นางสาวสุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ 1.  นางสาวสุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ 
2.  นางเพ็ชรี หมื่นเจริญสุข 2.  นางเพ็ชรี หมื่นเจริญสุข 
3.  นายประดิษฐ์  เจริญชัยชนะ 3.  นายประดิษฐ์  เจริญชัยชนะ 
4.  นางแพรว  แซ่อ้ัง 4.  นางสาวจิตรลดา รอดพลอย 
5.  นางสาวจิตรลดา รอดพลอย 5.  นางแพรว  แซ่อ้ัง 

 
   6)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เปลี่ยนใหม่) 

1.  นางกุลชลี พวงเพ็ชร์ 1.  นางสาวนันทนา  แจ้งสว่าง 
2.  นางสาคร  กล้าหาญ 2.  นางกุลชลี พวงเพ็ชร์ 
3.  นางสาวพนิตสุภา  ธรรมประมวล 3.  นางจิราวรรณ  สมหวัง 
4.  นางชมนาด มั่นสัมฤทธิ์   4.  นางสาวพนิตสุภา ธรรมประมวล 
5.  นางจิราวรรณ  สมหวัง 5.  นางสาคร  กล้าหาญ 

 

     7)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 
1.  นางสาวณัฏฐชา  หน่อทอง 1.  นางสาวณัฏฐชา  หน่อทอง 
2.  นางพรรณนิภา  เดชพล 2.  นางสาวบุญญเลขา  มากบุญ 
3.  นางรัชชนก  สวนสีดา 3.  นางพรรณนิภา  เดชพล 
4.  นางขนิษฐา  สมร่าง   4.  นางรัชชนก  สวนสีดา 
5.  นายกานต์  เชื้อวงศ์ 5.  นายกานต์  เชื้อวงศ์ 

 

 11.  เห็นชอบการขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์                                                                               
 12.  อนุมัติหลักการ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามข้อสังเกตของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 
 13.  รับทราบเรื่องที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจาก 
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
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 14.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2558 ประจ าเดือนมิถุนายน 2558 ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ  
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 15.  รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น.  
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 
 16. การพิจารณาประเด็นวาระเชิงนโยบาย 
  1) เห็นชอบประเด็นวาระเชิงนโยบาย 2 เรื่อง ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   (2)  เรื่อง การส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาวิเคราะห์ และน าเสนอเป็นวาระเรื่องศึกษาเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย 
 


