
 
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 7/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
--------------------------- 

 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  
2562 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม ไปพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานการประชุม 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  
  (2 ) อนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน  
  (3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 439 คน ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  32 - 32 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 52 - 52 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 115 16 131 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 12 - 12 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 34 72 106 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 23 5 28 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 16 - 16 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 25 4 29 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 33 - 33 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 342 97 439 
   
  3. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป 
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 4. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้
ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับ
ต่อไป 
 5. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 และระดับปริญญาโท ประจ า  ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 จ านวน 
1,096,400 บาท เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ 
 6. รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี  พ .ศ . 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2562) และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป 
 7. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
  (๑) เห็ นชอบอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  พ .ศ . 2561 – 2565                 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  (๒) ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพระราโชบาย
พร้อมกบัปัญหาและอุปสรรค ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ทุก 2 เดือน 
  8. อนุมัติในหลักการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบหมายให้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายละเอียด เพ่ือความ
สมบูรณ์ของหลักสูตร ก่อนน าส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                 
เพ่ือรับทราบหลักสูตรต่อไป   
 9. พิจารณาอนุมัติการขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ิมเติม 
   (1) อนุมัติให้ขยายแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จากแผนการรับเดิม จ านวน 40 คน เป็นจ านวน 50 คน 
   (2) อนุมัติให้ขยายการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน 6 สาขาวิชา ตามจ านวน              
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 51 คน 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 43 คน 
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จ านวน 57 คน 
  4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ านวน 42 คน 
  5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 51 คน 
  6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 80 คน 
   (3) เห็นชอบให้สัตยาบันการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ิมเติม ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเข้าศึกษาแล้ว ได้รายงานตัวและช าระเงินของนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 10. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
   (1)  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง  เขตจ านันต์ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง เขตจ านันต์ คงเดิม 
๒. อาจารย์โสพิศ ค านวนชัย ๒. อาจารย์โสพิศ ค านวนชัย คงเดิม 
๓. อาจารย์สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ ๓. อาจารย์สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ คงเดิม 
๔. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม ๔. อาจารย์ภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม เปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสร์ศศิร์ อภิยาหอม ๕. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม เปลี่ยนแปลงล าดับ 
   
   (2) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการ
จัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑. อาจารย์กฤษณะ ย้อมสี ๑. อาจารย์กฤษณะ ย้อมสี คงเดิม 
๒. อาจารย์จารุมาศ รักทองหล่อ ๒. อาจารย์จารุมาศ รักทองหล่อ คงเดิม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ  สมหวัง ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวรรณ สมหวัง คงเดิม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ ๔. อาจารย์อุษณี จิตติมณี เปลี่ยนแปลง 
๕. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม ๕. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม คงเดิม 

 
   (3) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสว่าง ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
๒. รองศาสตราจารย์กุลชลี พวงเพ็ชร์ ๒. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
๓. อาจารย์อุษณี จิตติมณี ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ เปลี่ยนแปลง 
๔. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา ธรรมประมวล ๔. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา ธรรมประมวล คงเดิม 
๕. รองศาสตราจารย์สาคร กล้าหาญ ๕. รองศาสตราจารย์สาคร กล้าหาญ คงเดิม 

 
 11. เห็นชอบงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 12. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562                
 13. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน 2562 
 14. รับทราบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และมอบมหาวิทยาลัย พิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยและส่วนที่ด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 หากพบปัญหา อุปสรรค ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 



- 4 - 

 
 15. รับทราบรายงานประจ าปี 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 16. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 
2562 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


