
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 12/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. วาระเรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
 (1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เดือนธันวาคม 2564 
 (2) รับทราบการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 (3 ) รับทราบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เนื่ องในวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 (4 ) รับทราบการเตรียมการรับการตรวจเยี่ ยมการด าเนิน งานของโรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
 (5) รับทราบการแต่งตั้ ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า  
 (6) รับทราบการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพ่ือท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 
ธันวาคม 2564 โดยมีเรื่องเพ่ิมเติม จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
  (1) วาระท่ี 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
  (2) วาระท่ี 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
  (3) วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรว งการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
  และเพ่ิมเติมเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 4. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 11/2564 
 5. รับทราบรายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
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 6. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1 ) อนุ มัติ ให้ ปริญญ ามหาบัณฑิ ต แก่ผู้ ส า เร็จการศึกษา ร ะดับบัณ ฑิตศึกษา หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 123 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 1 5 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 6 10 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 24 - 24 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 - 4 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 42 - 42 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 - 4 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 13 - 13 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 11 1 12 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 115 8 123 
    
 7. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 8. เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 9. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
  (1) นายขจร จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธาน 
  (2) นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (3) รศ.วรวุฒิ  เทพทอง ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (4) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (5) รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (6) รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน  กรรมการ 
  (7) ผศ.อภิชาติ อาวจ าปา ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
  (8) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
  (9) นางสาวขนิษฐา สุกใส ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
 10. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทน
คณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้น
จากต าแหน่ง 
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 11. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 12. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 13. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 14. รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 
 15. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 
2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

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


