
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 3/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. วาระรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือน
มีนาคม ๒๕๖๕   
  (1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕  
  (2) มอบมหาวิทยาลัยน าสรุปข้อสังเกตและค าแนะน าของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มาด าเนินการต่อ
ทั้งในเรื่องวิศวกรสังคมและพระบรมราโชบาย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 (การประชุมผ่าน             
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 3. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565 
 4. เห็นชอบให้มีการจัดประชุม Retreat เพ่ือทบทวนอ านาจหน้าที่  การเชื่อมโยงข้อมูลของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท าหน้าที่ที่เป็นกลไกของสภา
มหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 5. วาระพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (1) เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร 
  4) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
  ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
  (2) มอบรักษาราชการแทนอธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไปด้วย  
 6. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 7. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน 
  (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
516 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 21 คน รวม 537 คน 
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 8. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
 9. มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) 
คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 10. อนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิม “ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี” แก้ไขเป็น “ต้องสอบ
ผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1” 
 11. เห็นชอบการขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)       
 12. มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม              
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป    
 13. มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 14. มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.10 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป       
 15. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) และมอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับรูปแบบการประเมินต่อไป 
 16. วาระพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
  (1) อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ านวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสน                 
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการก าหนดงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 17. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเส ริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 18. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
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 19. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขค านิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 20. วาระพิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  (1) เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
  (2) ในปีการศึกษาต่อไป มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
พิการ การใช้งบประมาณ สถานภาพนักศึกษาพิการ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือทาง
การศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย 
 21. รับทราบการขอถอนวาระที่  5.17 พิจารณาร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 22. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูก
ฟ้อง ในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่  อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่                         
อ.1731/2560 
 23. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือถึงกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกระทรวง                 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอหารือเรื่องการตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ือประกอบการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตรวจสอบตามหนังสือประทับตรา ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 ด้วยหรือไม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย 
 24. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  
  1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     ประธาน 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล ผู้แทนข้าราชการ  กรรมการ 
  5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร   ผู้แทนข้าราชการ  กรรมการ 
  6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ ผู้แทนพนักงาน  กรรมการ 
  7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ ผู้แทนพนักงาน  กรรมการ 
 25. รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 26. รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 27. รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 
 28. เห็นชอบให้ปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จไว้ในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 

(เดิม) 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 

(ใหม่) 
ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การจัดการเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ
เป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 

ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอน              
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน 
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
การจัดการเสี่ยง : ปิดหลักสูตร 

 
 29. รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
 30. รับทราบการขอถอนวาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยให้มหาวิทยาลัยน าไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ก่อน 
 31. รับทราบการขอถอนวาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้มหาวิทยาลัยน าไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ก่อน 
 32. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2564 ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 10 มีนาคม 2565 
 33. รับทราบการลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 34. รับทราบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 35. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นต้นไป 
 36. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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