
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 9/๒๕64 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับทราบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 
 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือน
กันยายน 2564 
 3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยมีการแก้ไข 
 4. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 8/2564 
 5. วาระรับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ถูกสั่งลงโทษ 
  (๑) รับทราบแนวทางรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่ง
ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง “เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผลการสอบสวนจะปรากฏว่า ผู้นั้นกระท า
ผิดวินัยหรือไม่  หรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม ผู้บั งคับบัญชาก็ต้องรายงานให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาทราบ เพ่ือเป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ให้การลงโทษ มีความเหมาะสมเป็นธรรม                      
โดยสามารถน ามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
มาใช้บังคับโดยอนุโลมได”้ 
  (๒) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 6. รับทราบการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่ง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 7. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 8. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 34 คน ดังนี้ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะครุศาสตร ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 10 - 10 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 3 8 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 1 2 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
4. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 - 8 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 - 1 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30 4 34 
 
 9. อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 
 10. วาระพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 (1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า   กรรมการ 
        (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา) 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์   กรรมการ 
     (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)  
 4) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย          กรรมการ  
     (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 ๕) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล      กรรมการ 
       (คณบดีคณะครุศาสตร์)  
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล   กรรมการ 
  (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม)  
 ๗) อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์   กรรมการ 
  (คณาจารย์ประจ า) 
 ๘) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์    กรรมการ 
  (คณาจารย์ประจ า) 
 ๙) นายคนึง สลุงโครพ     กรรมการ 
  (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน) 
 10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ  
  (2) มอบอธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จ านวน 1 คน  เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
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 11. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 12. วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  (1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) และน า
ข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
  (3) เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563ต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 13. วาระพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
  (1) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 
  (2) เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  
  (3) เห็นชอบให้แจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ 
 14. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยค าการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยในลงนามระเบียบฯ 
 15. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยค าการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบฯ 
 16. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 
พ.ศ. 2564 
 17. วาระพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิม  
ที่พ้นจากต าแหน่ง 
  (1) เห็นชอบให้ยุบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง โดยรวมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  (2) เห็นชอบแต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  (3) ให้เพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการจัดท าค าฟ้องและด าเนินคดีให้ครอบคลุมทุกคดี โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามค าสั่งฯ ต่อไป  
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   (4) มอบอธิการบดี แต่ งตั้ งน างสาวปรารถนา อนุ วงศ์  เป็ นผู้ ช่ วย เลขานุ การ เพ่ิ ม เติ ม                      
ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 18. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรก่อนด าเนินการต่อไป 
 19. รับทราบการขอถอนวาระที่  5.12  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 20. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.13 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 21. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 22. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 23. รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 24. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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