
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 1/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
--------------------------- 

 
 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. วาระเรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
 1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนมกราคม 2565 
 2 ) รั บ ท ราบ การต้ อน รั บ อ งคม น ตรี  ศ าส ต ราจารย์ น ายแพ ท ย์ เกษ ม  วัฒ น ชั ย 
เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๕ ในการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ 
โรงเรียนเครือข่าย รวม 7 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 
 2. รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 
มกราคม 2565 โดยมีเอกสารเพิ่มเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระดังนี้  
   วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร
และสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วาระที่ 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  วาระที่ 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการ
ตามความในมาตรา 126 เพ่ิมเติม 
 3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 4. วาระรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  1) รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 12/2564 
  2) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการสืบค้นผลการด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 
 5. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 4 คน 
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 6. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดในเนื้อหาค าอธิบาย
รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และ รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 7. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับข้อความในกลุ่มวิชาเอกเลือก เป็นดังนี้ “ให้นักศึกษา
เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 8. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากเดิม อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ เป็น อาจารย์วันฉัตร พูขุนทด 
  2) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. วาระพิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570 
  1) อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปี
การศึกษา 2566 – 2570 
  2) มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการรับนักศึกษา ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 10. วาระการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    1) รับทราบปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
    2) รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
    3) เห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีน าเสนอแนวทาง
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยไม่มีการ
ซักถาม 
    4) เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอ านาจ
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในกรณีที่มีความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
    5) เห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ ให้ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 11. วาระพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การก าหนด
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 
 1) เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ว่าด้ วย  หลักเกณฑ์และ              
วิธีการการก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิ เศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
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  2) มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ก าหนด
กรอบ ต าแห น่ งนิ ติ ก ร  ที่ จ ะ ได้ รั บ เงิน เพ่ิ ม พิ เศ ษ  ส าห รับ ต าแห น่ งที่ มี เห ตุ พิ เศ ษ  ต าแห น่ งนิ ติ ก ร                        
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะผูกพันมหาวิทยาลัย
ต่อไปในอนาคตด้วย 
  3) การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งนิติกรและต าแหน่งอ่ืน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสานงานร่วมกันกับกองนโยบาย
และแผน ส านักงานอธิการบดี เพ่ือของบประมาณไปยังส านักงบประมาณ 
 12. เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ตามข้อ 5 
(1) และ (2) ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งต่อไป 
 13. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     ประธาน 
 2) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ผู้แทนจากผู้บริหาร  กรรมการ 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้แทนจากผู้บริหาร  กรรมการ 
 4) อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ  ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ 
 5) อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์  ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ 
 6) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์  ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ 
   7) อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ  ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ 
 14. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1) การแต่งตั้งเลขานุการ ที่มาจากรองอธิการบดีโดยต าแหน่ง ให้ระบุเพียงรองอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของอธิการบดีในการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน  
   2) การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้อธิการบดีเป็นผู้มอบหมายเจ้าหน้าที่  เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 
 16. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 17. รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 18. รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 19. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 20. รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 21. รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 22. รับทราบ เรื่อง วิศวกรสังคม : แนวคิดในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 23. รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 
เพ่ิมเติม 
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 24. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  2/2565 วันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 
 

 

 

 

 


