
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 12/๒๕62 
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562             
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 4.4 / หน้า 14 / 
บรรทัดที่ 10 
 

“3. มีกระบวนการท างานผ่ าน
กรรมการบริหาร กรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน” 
 

“3. มีกระบวนการท างานผ่านคณะ
กรรมการบ ริห ารมห าวิท ยาลั ย 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์ สิ น  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี” 

ระเบียบวาระที่ 4.4 / หน้า 17 / 
บรรทัดที่ 2 

“...จ าแจกตาม...” 
 

“...จ าแนกตาม...” 
 

  

 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 เมือ่วันที่ 18 ตุลาคม 2562          
 3. วาระอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 145  คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 66 คน  ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 18 - 18 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 7 9 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 1 1 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 22 7 29 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - 5 5 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 - 4 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 46 20 66 
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 4. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 1. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รศ.ดร.กุลชล ี พวงเพ็ชร์ 2. รศ.ดร.กุลชล ี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ 3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 4. รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล คงเดิม 
5. รศ.สาคร  กล้าหาญ   

 
 5. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562            
โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 6. วาระแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี 
 (๑) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดีเสนอ 
 (๒) มอบมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ตามข้อเสนอแนะ               
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 7. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8. วาระอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1) อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (๒) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ 
 9. วาระอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 (๑) เห็นชอบขยายแผนการรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากจ านวน 40 คน เป็น 71 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 2,657,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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 10. อนุมัติหลักการงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสม เพ่ือด าเนินการ ดังนี้   
 (1) จัดท าหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 4,000,000 บาท โดยมอบ
มหาวิทยาลัยทบทวนการออกแบบพ้ืนที่จัดท าหอเกียรติยศ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 (2) จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จ านวนไม่เกิน 22,800,000 บาท โดยมอบมหาวิทยาลัยทบทวนแผนแม่บทในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึง
โครงสร้างการบริหารจัดการ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยส าหรับการจัดจ้างออกแบบก่อสร้าง
กลุ่มอาคารในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้ด าเนินการตามระเบียบราชการ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 11. เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ในวันศุกร์ 
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 12. อนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 
 13. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 
 14. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน และ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 (1) แต่งตั้ง นายศุภธี โตสกุล เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน 
 (2) แต่งตั้ง นางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ ต าแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 15. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2562 
 16. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น             
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 17. รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 18. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 19. รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 20. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 


