
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 13/๒๕62 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  12/2562 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 4.11 / หน้า 26 / 
บรรทัดที่ 30  

“มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี  ว่ าด้ วย  การด า เนิ นการ         
ท างวิ นั ย  ก ารสอบ สวน พิ จารณ า              
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 

“มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ 
ให้ ออกข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย             
ราชภั ฏ เท พ สตรี  ว่ าด้ ว ย  การ
ด าเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่ งพัก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ           
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”  

  

 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562 
 3. รับทราบโครงการเพ่ือพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing university 
system) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570           
 4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน  
 (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 20 คน  
 (3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ               
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 185 คน ดังนี้ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 - 3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 13 - 13 
2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 - 4 
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 9 - 9 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 7 - 7 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 21 4 25 

4. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 7 - 7 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 46 5 51 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 6 1 7 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 3 - 3 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 21 6 27 
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 19 - 19 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 169 16 185 

 
 5. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ประกอบด้วย 
 (1) รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 (2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   รองประธานกรรมการ 
 (3) รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการ   กรรมการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ ผู้แทนคณบดี กรรมการ 
 (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 (๖) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  เลขานุการ 
 (๗) นายคทายุทธ  ชื่นชม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. วาระพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 (1) เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัดความในข้อ ๕ วรรคหนึ่งออก             
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 (2) มอบมหาวิทยาลัยศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ ฉบับใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณา             
เลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 7. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) ต่อ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
  (1) นางสุนันทา  ยมหล้า   รหัส 56217090208 
  (2) นายอนันต์  นวลใหม่   รหัส 56217090213 
  (3) นางสาวบุญรษากุล  บุญเรืองรอด รหัส 56217090215 
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 8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและปรับคุณวุฒิอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ณภัทรษกร  สารพัฒน์ 1. อาจารย์ณภัทรษกร  สารพัฒน์ คงเดิม 
2. อาจารย์อรอนงค์  เสนาะจิต 2. อาจารย์อรอนงค์  เสนาะจิต คงเดิม 
3. อาจารย์สรายุทธ์  พานเทียน 3. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์  พานเทียน คงเดิม (ปรับคุณวุฒิ) 
4. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  แนบเนียร 4. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  แนบเนียร คงเดิม  
5. อาจารย์ ดร.ประนมกร  ชูศรี 5. อาจารย์วราวุธ สอาดสิน เปลี่ยนแปลง 

 
 9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร               
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์กุสุมา  เรืองพัฒนกูล 1. อาจารย์กุสุมา  เรืองพัฒนกูล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท านอง  เจริญรูป 3. อาจารย์ชนากานต์  บุญแก้ว เปลี่ยนแปลง 
4. Mr.Patrick  Duclou 4. Mr.Patrick  Duclou คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง คงเดิม 

 
 10. อนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

รายวิชา 
(มคอ.2 หน้า 91) 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา 
จากเดิม แก้ไขเป็น 

1. วท 4202605  
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต้องผ่ าน รายวิช า วท  4103105 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

ต้องผ่านรายวิชา วท 4103101 
ชีววิทยา 1 

2. วท 4202606  
ป ฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ย าข อ ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต้องผ่ าน รายวิช า วท  4103105 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน และต้องลงทะเบียน
พ ร้ อ ม ห รื อ ห ลั ง จ าก ร า ย วิ ช า  ว ท 
4202605 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
อาหาร 

ต้องผ่านรายวิชา วท 4103101 
ชีววิทยา 1  และต้องลงทะเบียน
พร้อมหรือหลังจากรายวิชา วท 
42 0 26 0 5  จุ ลชี ววิท ยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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 11. อนุมัติการขอเพ่ิมเติมเนื้อหาความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ไว้ในหมวดที่ 4                 
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ของหลักสูตร ดังนี้  
  (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 (2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 (6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 (7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 (8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 (9) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 (10) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 (11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 12. อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน             
60 คน โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้ 
   (1) แขนงวิชาดนตรีไทย   1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
   (2) แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
 13. อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 - 2565 จากเดิม    
ภาคการศึกษาละ 40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 80 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 14. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 15. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 16. เห็นชอบทบทวนนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565)             
และให้ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 17. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
 18. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 1/2563 
จากเดิม วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 จากเดิม วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
 19. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
   (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
   (2) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
   (3) นายปราโมทย์  โชติมงคล  
   เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 20. รับทราบรายงานการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 21. รับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

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

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 
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