
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 8/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2562 โดยมีการแก้ไขเอกสารรายงานการประชุม หน้า 1 ผู้มาประชุม ล าดับที่ 2 ดังนี้ 
  ข้อความเดิม “2. นายปราโมทย์  โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) กรรมการ”    
  ข้อความที่ขอแก้ไข  “2. นายปราโมทย์  โชติมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี กรรมการ”  
 2. พิจารณาอนุมัติใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1 ) อนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน  
  (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 255 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  28 - 28 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 38 - 38 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 8 1 9 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 63 64 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 20 13 33 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10 24 34 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 18 11 29 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 12 - 12 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 143 112 255 
  
  (3) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
ประกอบการด าเนินการต่อไป 
  3. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (๑) อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป          
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(๒) ให้ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ด าเนินการโดยเห็นชอบให้มีคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  ๑)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  
 2)  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เป็นรองประธาน 
 3)  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
 4)  ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรรมการ            
 5)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นกรรมการ 
 6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 7)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ประจ า  จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 8)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
 9)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 10)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (๖) และ (๗) ให้เลือกกันเอง 
 4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 
2562 – 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาการจัดการ ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาเพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อยละ 
๑๐ จากแผนการรับนักศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
  5. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ดังนี้ 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  หาญกล้า 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์           
 6. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.เพ็ญจันทร์  ศิริพานิชกร  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง และให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 7. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 
 8. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562   
 9. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
 10. รับทราบรายงานประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 11. รับทราบหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2).3/ว (2) เรื่อง แนว
ทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและกรณีถูก
กล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีเเพ่ง และคดีปกครอง ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 12. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน 
 2. ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เป็นรองประธาน 
 3. ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นกรรมการ 
 4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 
 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   เป็นกรรมการ 
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 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า   เป็นกรรมการ 
 ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน เป็นกรรมการ 
 ๘. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
 ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. อาจารย์ธีรภัทร  สุวรรณรุจิ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. รับทราบการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 14. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี 
  ๒. เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ จากเดิมวันศุกร์ที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงาน
อธิการบดี  

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


