
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 2. วาระรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (1) รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  
  (2) เห็นชอบให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้กับการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่การประชุมในครั้งแรก 
  (3) อนุมัติในหลักการ มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกฉบับ ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมเติมข้อความว่า “ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม” และเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติต่อไป 

 3. วาระพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (1) เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 และให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  (2) มอบนิติกรของมหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนรูปแบบในการร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ทุกฉบับ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การออกกฎหมายถูกต้อง สมบูรณ์ 
  (3) เห็นชอบแต่งตั้ง นายปราโมทย์  โชติมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการ            
ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบชื่อคณะกรรมการ
ให้เหมาะสม ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติเรื่องการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยไว้แล้ว 
 4. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 94 คน ดังนี้  
 
      



- 2 - 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 42 - 42 
2. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 - 1 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 6 - 6 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 45 - 45 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 94 - 94 
 
 5. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประกอบด้วย 
  (1) นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
  (2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    รองประธาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 
  (3) นายโอภาส  เขียววิชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (4) นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (5) รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุาสินี  ศิริโภคาภิรมย ์ รองอธิการบดี กรรมการ 
  (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
  (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน  รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 6. วาระพิจารณาขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (1) เห็นชอบขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิออกไปอีก 30 วัน จากเดิม วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
  (2) รับทราบปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
  (3) การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม  
 7. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
  (1) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ 
  (2) มอบสภาวิชาการก ากับ ติดตาม ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2563) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนกว่าส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จะรับทราบหลักสูตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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 8. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
 9. อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน 
เป็นจ านวน 60 คน  

 10. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ คงเดิม 
2. อาจารย์ชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง 2. อาจารย์ชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง คงเดิม 
3. ผศ.สุรยุทธ  ทองค า 3. ผศ.สุรยุทธ  ทองค า คงเดิม 
4. อาจารย์เขมิกา  สงวนพวก 4. อาจารย์เขมิกา  สงวนพวก คงเดิม 
5. อาจารย์ณิชชา  อ่อนอุดม 5. อาจารย์รุ่งลักษณ์  นาคสังข์ เปลี่ยนแปลง 

 
  11. รับทราบการขอถอนวาระที่ ๔.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  12. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 และให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  13. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
  14. เห็นชอบยกเว้นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดในอัตราวันละ 20 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
  15. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  16. รับทราบนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2563  
  17. รับทราบปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  18. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 


