
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 3. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ แล ะ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยให้ปรับแก้ไขข้อความตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 คน 

  (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน                           
  (3) อนุมัติ ให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 62 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 1 3 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 2 2 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 32 2 34 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 10 5 15 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - 1 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 51 11 62 
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 5. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 

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

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ 1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ คงเดิม 
3. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ 3. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ คงเดิม 
4. อาจารย์วิเนส จันทะวงษ์ศรี 4. อาจารย์วิเนส จันทะวงษ์ศรี คงเดิม 
5. Ms.Kanna Imai 5. อาจารย์สุวัธน์  เรืองศรี เปลี่ยนแปลง 

 
 7. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ 
  (๑) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ                 
ครุศาสตร์ ดังนี้ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวรรณ หงษ์นาค 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวรรณ หงษ์นาค คงเดิม 
2. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน 2. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน คงเดิม 
3. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 3. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง กฤตมโนรถ 4. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  คล่องดี เปลี่ยนแปลง 
5. อาจารย์วันทนีย์ บุญสุวรรณ 5. อาจารย์ธันยนันท์ ทองบุญตา เปลี่ยนแปลง 

 (๒) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

รายละเอียดการรับ 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 (เดิม) ปีการศึกษา 2562 (ใหม่) 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคปกติ 5   10 - - 
ภาคพิเศษ 5 15 10 25 

รวม 10 25 10 25 
รวมทั้งสิ้น 35 35 
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 9. อนุมัติการขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

รหัสรายวิชา (เดิม) รหัสรายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ 
วท 6003315 วิจัยและพัฒนาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ท บ ท ว น
วรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความ สรุปผลรายงานการวิจัย 
และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการ 

วท  6 0 0 3 4 1 1  วิ จั ยและพั ฒ น า
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ท บ ท ว น
วรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์
ข้ อมู ล  แปลความ  สรุปผลรายงาน            
การวิจัย และเขียนบทความวิชาการ 
เพ่ือการน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 

 
10. เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา  อนุวงษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกร 

สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครอง แทนผู้ที่ลาออก 

11. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
    (๑)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
  (๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง   กรรมการ 
 (๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ  กรรมการ 
  (๔)  อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา    กรรมการ   
  (๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ กรรมการ 
  (๖)  อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ    กรรมการ 
  (๗)  อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์  บุญส่ง   กรรมการ 

 12. วาระพิจารณาการด าเนิ นการให้ ได้มาซึ่ งคณ ะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ                   
พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (1) เห็นชอบให้การแต่งตั้งบุคคล เพ่ือเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
   1) นางดวงสมร วรฤทธิ์      ประธานกรรมการ 
   2) นายปราโมทย์  โชติมงคล   กรรมการ 
   3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการ 
   ส าหรับกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน ให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ก าหนด 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ ยกร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

13. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
 14. รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้วันที่ 24 มกราคม 2563  เป็นวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่าง นายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 4 
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 15. รับทราบค าสั่ งศาลปกครองกลาง ที่ มี ค าสั่ งให้ รวมการพิจารณ าคดีหมายเลขด าที่                         
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 เข้ากับคดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 และให้เรียกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
 16. รับทราบก าหนดการการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น             
อย่างยั่งยืน” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)                   
สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร 
๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 17. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 18. รับทราบการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับจังหวัดลพบุรี ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ             
พระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 
 

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

 

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 


