
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 2/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์                
2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบ
เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2563 
 3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 106 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 3 3 
- หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต - 22 22 

2. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 36 43 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 14 15 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3 15 18 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 2 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 14 92 106 
 
 4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ก.พ.ว.) ประกอบด้วย  
  (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ประธานกรรมการ 
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  (2) ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  สุวัตถี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (3) ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (4) ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (5) ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (6) ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 5. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2563 
 6. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
(ฉบับปรับปรุง) 
 7. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ 
 8. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 4,284,200 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 9. เห็นชอบร่าง แนวทางและนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 10. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)              
คณะครุศาสตร์ 
 11. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
 12. อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13. อนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะ
และการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 3 รับตรงเพ่ิมเติม/Portfolio 
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  14. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (สี่ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 เดิม  ใหม่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

สศ 2203202 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไทย 

สศ 2203203 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไทย 

สศ 2211304 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

สศ 2211305 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 
 15. อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สี่ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
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กลุ่มวิชา รายช่ือวิชาตามหลักสูตร (เดิม) รายช่ือวิชาตามหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
เอกบังคับ แขนงดนตรีตะวันตก แขนงดนตรีตะวันตก  

คงเดิม ดน 2107104 ประวัติดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก 

ดน 2107104 ประวัติดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก 

แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีไทย  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อวิชาให้
ตรงกัน 

ดน 2107104 ประวัติดนตรี
ตะวันตกและดนตรีไทย 

ดน 2107104 ประวัติดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก 

วิชาชีพครู แขนงดนตรีตะวันตก แขนงดนตรีตะวันตก  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ 

ดน  1 2 0 4 2 0 8  ก ารบ ริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ 

ด น  1 2 0 4 2 0 8  ก ารบ ริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีไทย  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ 

ดน  1 2 0 4 2 0 8  ก ารบ ริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ 

ด น  1 2 0 4 2 0 8  ก ารบ ริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 16. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และมอบมหาวิทยาลัยรับความเห็น
และข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 17. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 18. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
 19. รับทราบ นายวิชัย ศรีขวัญ ครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไปจนกว่าจะได้
นายกสภามหาวิทยาลัยใหม่ 
 20. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี 2562 
 21. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 
มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 


