
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. วาระเรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
  (1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือน
พฤศจิกายน 2564 
  (2) รับทราบการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี  
  (3) รับทราบการเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการลงพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี และร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ “ธัชชา” 
  (4) รับทราบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดย นายวิชัย 
ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (5) รับทราบด าเนินการปรับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย 
 2. รับทราบการขอย้ายระเบียบวาระการประชุมจากเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นระเบียบวาระที่ ๓  
เรื่องสืบเนื่อง จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
  (1) วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ขอย้ายวาระจากวาระท่ี 5.3 
      (2) วาระท่ี 3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ขอย้ายวาระจากวาระท่ี 5.10 
 3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 4. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 10/2564 
 5. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ    
  (1) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 
  (2) อนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนจ านวนการรับนักศึกษา ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 6. วาระรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (1) รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 
   ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุไร  สุติรัตนชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๓) นางศุภวรรณ  มาสาร          ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    เลขานุการ 
   5) นักตรวจสอบภายใน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบอ านาจหน้าที่ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  (3) มอบมหาวิทยาลัยจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจริยธรรม ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 7. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 8. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 65 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 4 4 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 14 14 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 3 4 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 6 2 8 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - 6 6 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 14 15 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - 10 10 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 12 53 65 
 
 9. เห็นชอบให้ถอนวาระที่ 5.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
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 10. วาระพิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
  (1) อนุมัติการขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  (หลั กสู ตร ใหม่  พ .ศ . 2563 ) คณ ะครุศ าสตร์ จ านวน  1  คน  จาก เดิ มจ านวน  6  คน  
รวมเป็นจ านวน 7 คน ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาวสุวัทนา  สงวนรัตน์ 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นางสาวสุวัทนา  สงวนรัตน์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายณฐกร  ดวงพระเกษ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายณฐกร  ดวงพระเกษ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายเนติ เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

3. นายเนติ เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง 
(รองศาสตราจารย์, ดร.) 

๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง 
(รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๖. นางบุณยานุช เฉวียหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

๖. นางบุณยานุช เฉวียหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

- 7. นายกรวุฒิ แผนพรหม 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

  
 (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป  
 11. เห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางปฏิบัติการ และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป 
 12. พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
   (1) เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)             
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
   (2) เห็นชอบให้สอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่อง 
   1) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
                2) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  
                3) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี   
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                4) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หนอง
ช้างนอน จังหวัดลพบุรี 
 13. วาระพิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564) 
   (1) เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564) 
   (2) ประเด็นที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการต่อไป 
 14. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 8,194,314 บาท  
(แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 
 15. วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามรายชื่อที่อธิการบดีเสนอ  
   (2) มอบมหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ . ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 16. เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 จ านวน 12 ครั้ง 
ตามวันเวลา และสถานที่ ดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 

๑/๒๕65 21 มกราคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒/๒๕65 18 กุมภาพันธ์ 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๓/๒๕65 18 มีนาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

4/๒๕65 22 เมษายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5/๒๕65 20 พฤษภาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6/๒๕65 17 มิถุนายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

7/๒๕65 15 กรกฎาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

8/๒๕65 19 สิงหาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 

9/๒๕65 16 กันยายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑0/๒๕65 21 ตุลาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑1/๒๕65 18 พฤศจิกายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

12/2565 16 ธันวาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 17. วาระพิจารณาการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
  (1) เห็นชอบการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) 
จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 2565 
  (2) มอบมหาวิทยาลัย ท าหนังสือแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงฯ เพ่ือรวบรวมจัดส่งรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ  
ปีการศึกษา 2563 ให้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2565 
 18. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 19. รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 20. รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 21. วาระรับทราบเตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
  (1) รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และข้ันตอน
การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียมองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตาม 
ข้อ 7 (3) ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.2551 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งร่วมกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ต่อไป 
 22. รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 23. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
นายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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