
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 9/2557 
วันที่ 19 กันยายน 2557 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันที ่22 สงิหาคม 2557  
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต ดังน้ี 
  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 88 คน ดังน้ี 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    28 คน 
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  1 คน 
        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 คน 
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  41 คน 
        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
   -  สาขาวิชาการจัดการ   14 คน 
   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2 คน 
  2.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 246 คน  
 3. เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มใิช่ผูบ้ริหาร ซึ่งเลือกต้ังจาก
ข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ ดังน้ี 
  1.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ํากลาง 
  2.  อาจารย์อภิชาติ  อาวจําปา 
  ทั้งน้ี ให้มีวาระเท่ากับกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีชุดเดิม เป็นระยะเวลา 
 1 ปี 6 เดือน 3 วัน 
 4.  พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ ประจําหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และขอเพ่ิมเติม
ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553  ดังน้ี   
  4.1 เห็นชอบการกําหนดปริญญาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์ ดังน้ี 
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   สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามช้ัน คือ  
   (ก)  เอก  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” 
                    และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข)  โท  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.” 
   (ค)  ตรี  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”            
  4.2  ให้พิจารณาทบทวนการกําหนดสีประจําสาขาวิชา ที่สื่อความหมายทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์
และสีที่เป็นมาตรฐานสากลของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ตามข้อสงัเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม 
 5.  พิจารณาการขอปรับลดวงเงินงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2557 
  5.1  อนุมัติการขอปรับลดวงเงนิงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 45,815,600 บาท  
(สี่สิบห้าล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  5.2  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเชิงนโยบาย 
 6.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลกัสูตร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ี 
  6.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
   จากเดิม  1.  นางศิริพันธ์  โรจนุตมะ   
     2.   Mr. James Timothy Bland   
   เปลี่ยนเป็น 1.  นางสาธิตา  สังข์พงษ ์   
     2.  นางสาวพิจิตรา  พาณิชย์กุล 
     3.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธ์ิทอง 
   และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 2 คน คือ 
     1.  นางศิริพันธ์  โรจนุตมะ  เปลี่ยนเป็น  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 
     2.   Mr. James Timothy Bland  เปลี่ยนเป็น Mr. Pierre Bruneau 
  6.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2555) 
   จากเดิม  1.  นายปรีชา  สุขเกษม   
     2.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง  
     3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร  
   เปลี่ยนเป็น 1.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
     2.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
     3.  Mr. Patrick  Duclou 
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   และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 คน คือ 
     1.  นายปรีชา  สุขเกษม  เปลี่ยนเป็น นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
     2.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง เปลี่ยนเป็น นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
     3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร เปลี่ยนเป็น Mr. James Pridmore 
  6.3  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   จากเดิม   1.  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน  
     2.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์   
     3.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์  
     4.  นายเกรียงไกร  ใยคง   
     5.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์  
   เปลี่ยนเป็น   1.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
     2.  นางรุ่งทิวา  เกตุมาก 
     3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
   และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน คือ 
     1.  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน เปลี่ยนเป็น  นางสาวเบญจพร  นวลประเสรฐิ 
     2.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์  เปลี่ยนเป็น  นางรุ่งทิวา  เกตุมาก 
     3.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ เปลี่ยนเป็น  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
     4.  นายเกรียงไกร  ใยคง  เปลี่ยนเป็น  นางสาววิภาศิร ิ แจ้งแสงทอง 
     5.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ เปลี่ยนเป็น  นายพงษ์เทพ  ไทยฉาย 
  6.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   จากเดิม  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี   
   เปลี่ยนเป็น  นายอภิชาติ  เกิดทวี 
 7.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลกัสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
  7.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
   จากเดิม  นางสาวอมรรัตน์  จี้เพ็ชร   
   เปลี่ยนเป็น นางสาวนวลช่ืน  ธานีพูน 
  7.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   จากเดิม   นางสาววิไลรัตน์  สุจริต  
   เปลี่ยนเป็น นายสรายุทธ์  พานเทียน 
  7.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   จากเดิม   นางสาวสุภาพ  นนทะสันต์   
   เปลี่ยนเป็น   นางสาวเพ็ญศิริ  คงสทิธ์ิ 
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 8.  รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 
 9. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 ประจําเดือนสิงหาคม 2557 ประเภทเงินค่าบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินโครงการจดัการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 
  
 

 
 
 


