
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 9/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไข 
1. ระเบียบวาระท่ี 4.2 /  
หน้า 14 / บรรทัดที่ 20 
และหน้า 15 / บรรทัดที่ 21 

“คณะกรรมการนโยบายและแผน          
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย” 

“คณะกรรมการปรับปรุงนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย” 

2. ระเบียบวาระที่ 6.1 / 
หน้า 23 / บรรทัดที่ 18 และ 21 
และหน้า 24 / บรรทัดที่ 9 
3.ระเบียบวาระที่ 5.4 / หน้า 23 
/ บรรทัดที่ 15 
 

“แ ล ะ ม อ บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป” 
 

“และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณา
แนวทางคุ้มครองและให้ความ
ช่ ว ย เห ลื อ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท า
หน้ าที่ ใน ฐานะกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยต่อไปด้วย” 

 2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์อุษณี  จิตติมณี 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง เปลี่ยนแปลง 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง 2. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ เปลี่ยนแปลง 
3. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ เปลี่ยนแปลง 
4. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 4. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล เปลี่ยนแปลง 
5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ 5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ คงเดิม 

 
 3. พิจารณาอนุมัตใิห้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 คน 

  (2 ) อนุมัติ ให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 46 คน ดังนี้ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  1 - 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 1 4 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 8 8 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 1 9 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 4 5 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 10 2 12 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 - 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 30 16 46 
 4. พิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
  (1) เห็นชอบก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้านอ่ืนๆ ต้องมาจากผู้มีความรู้              
ความเชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคล 
  (2) มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(1), (2), (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 5. พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  (1) เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง               
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัย 
  (2 ) มอบอธิการบดีน านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี                  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ไปพิจารณาด าเนินการปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 6. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้ วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาการจัด
การศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 7. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยปรับลดจ านวนองค์ประกอบของกรรมการตาม
ข้อ ๑ (๓) จากเดิมจ านวน ๓ คน ลดลงเหลือ ๒ คน ทั้งนี้  การออกประกาศ ให้ อ้างถึงหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ที่ อว ๐๒๒๗.๑/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ด้วย 
 8. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นายกิตติศักดิ์  ขจรภัย รหัส 57277050101 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ (แผน ข) 
ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา 
 9. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 และให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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 10. พิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (1) เห็นชอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
  (2) เห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  (3) เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562   
  ทั้งนี้ ให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 11. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ หลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 12. มอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยน าความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ 
 13. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประกอบด้วย 
  (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
  (2) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ 
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  พรหมมี 
  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 
  (5) นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  
  (6) นางมยุรี สิงห์ไข่มุก 
 14. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 15. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562) มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 16. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
 17. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


