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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่           
19 มิถุนายน 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์  
 4.6 พิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
 4.7 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ  
และการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
ใหม่ คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 1 . ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก าร

บริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) จังหวัด
ลพบุรี ครั้งที่ 3/2563 

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นประธาน              
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่  3/2563 
โดยมีระเบียบวาระเพ่ือทราบ 1) รายงานผลการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน AIC จังหวัดลพบุรี 2) 
รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรของจังหวัดลพบุรี และ
ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาการเตรียมความพร้อม
การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ AIC 
ของท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 นี้  

 

 2 . ก าร เข้ าร่ ว ม ป ระชุ ม กั บ
เกษตรและสหกรณ์ จั งหวัด
ลพบุรี ผู้อ านวยการศูนย์ AIC 
จังหวัด และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัดลพบุรี  

   วันที่  24 กรกฎาคม 2563 นายไชยรัตน์           
นวีภ าพ  เกษตรและสหกรณ์ จั งหวัดลพบุ รี 
ผู้อ านวยการศูนย์ AIC จังหวัด และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ AIC จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 24/204 อาคารรัตนเทพสตรี 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 3. โครงการจ้างงานประชาชน 
ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถานการณ์การระบาดของโรค
ติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการ              
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรค ติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                     
(COVID - 19) ในระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม – กันยายน 
2563 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 
๑๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จังหวัดลพบุรี จ้างงานทั้งสิ้น 40 คน   
 จังหวัดสิงห์บุรี จ้างงานทั้งสิ้น 29 คน 
 จังหวัดสระบุรี จ้างงานทั้งสิ้น 37 คน   
   รวมทั้งสิ้น      106 คน 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 4. โครงการตามยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
โครงการ "จิตอาสาเยียวยาโควิด 
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" 

  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี  ได้ ด า เนิ น
โครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการ "จิตอาสาเยียวยาโควิด ด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง" ในพ้ืนที่สามบุรี จ านวนทั้งสิ้น  
175 กิจกรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้วางแผนใน
การเลือกชุมชน และออกแบบกิจกรรม โดยมี
อาจ ารย์ที่ ป รึ กษ าเป็ น ผู้ ให้ ค าป รึกษ าและ
อ านวยการในการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม – วันที่ 15 สิงหาคม 2563 

 

 5. ต้อนรับ นายแพทย์เกษม 
วัฒนชัย  องคมนตรี   

  วันที่  8 กรกฎาคม 2563  อธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  และ
กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมาตรวจ
เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการและ
แน วท างการป้ อ งกั น การแพร่ ระบ าดของ
โรคติดต่อเชื้อโควิด – ๑๙ ของโรงเรียนชุมชน
บ้านแก่งเสือเต้น และติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน             
4 โรงเรียนประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 
 2. โรงเรียนบ้านเขาขวาง 
 3. โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 
 4. โรงเรียนบ้านล าโปร่งเพชร 
และโรงเรียนร่วมอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 33 และโรงเรียนเครือข่าย
คุณธรรม คือ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้หนุนเสริมการ
ท างานของทุกโรงเรียนด้วยการพัฒนาครู และส่ง
นักศึกษาฝึกสอน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 - -  

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

6. การคัดเลือกเป็นหน่วยงาน
ภาคี เครือข่ ายภาครั ฐดี เด่ น 
ระดับภาค ประจ าปี 2562 

  ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรม           
ราโชบ ายบางระจัน  มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ             
เทพสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น จากการ
พิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดี เด่น 
ระดับภาค ประจ าปี  2562  จากส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ ก าหนดด าเนินการคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 
2562 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาและ
ภาคี เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ื อสร้าง
แรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบโล่รางวัลเพ่ือ
เป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้เกิด
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ งานด้วยความ
เสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 
19 มิถุนายน 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม                  
สภามหาวิทยาลัย และจัดส่งเอกสารให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 26) 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล             
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 5/2563 ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง รับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ เพ่ือน าเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –            
การประชุมครั้งที่ 6/2563 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

2. ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

3. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

4. แต่งตั้งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

6. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา              
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

7. รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – 
วันที่ 31 มีนาคม 2563)  

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

8. ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 เรื่อง 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

1. การด าเนิ นการให้ ได้มาซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 มกราคม 2563 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

4. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

5. ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติ                     
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

6. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

7. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

8. ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

9. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

10. รับทราบรายงานผลค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่าง   
นายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม               
5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 12)    

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
        
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 6/2563 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

   สรุปเร่ือง 
  1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ด้วย ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต      
คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง            
เพ่ือเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการเรียนเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
  (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 2 คน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563              

  (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร ูสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม และ           
ในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 

  

  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  
     ด้วย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)  
ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 86 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 49 คน และนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 37 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ                   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563 ดังนี้        

   1) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

   2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา              
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

   3)  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุมเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

   4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2563 

   5) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา             
ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

   6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26 และวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 

  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 86 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 - 4 
  1.2.2 สาขาวิชาชีววิทยา 4 - 4 
  1.2.3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 9 - 9 
รวมทั้งสิ้น 10 - 10 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 -   2 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 -   2 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  2.3.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 - 1 
  2.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  2 2 4 

รวมทั้งหลักสูตร 3 2 5 
 2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.4.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 9 9 

รวมทั้งหลักสูตร - 9 9 
รวมทั้งสิ้น 7 11 18 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 17 19 
  3.1.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 8 19 27 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 13 19 32 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศและการสื่อสาร 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

5 3 8 

  4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

2 - 2 

  4.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

2 - 2 

  4.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

2 1 3 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

  รวมทั้งหลักสูตร 11 4 15 
รวมทั้งสิ้น 13 4 17 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 3 7 
  5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 6 3 9 
  รวมทั้งสิ้น 6 3 9 

รวมจ านวนผู้ส าเสร็จการศึกษาทั้งสิ้น 49 37 86 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”  
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2551  
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์  จ านวน 2 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....……………………………………………..……….. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
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  4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
 
   สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าหลักสูตร     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 อนุมัติหลักสูตรแล้วนั้น 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอแผนการรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา                 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 โดยให้มีการปรับ
แผนการรับเข้าของปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะ และให้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 3) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
 3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
           พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา  
2563 – 2567 
   

  มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…...….……………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
   สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัตหิลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  

  เนื่องด้วย อาจารย์ ดร.อนันต์  เคนท้าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น เพ่ือให้ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผศ.พงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 1. ผศ.พงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ คงเดิม 
2. อาจารย์ ดร.พินิจนันท์  เนื่องจากอวน 2. อาจารย์ ดร.พินิจนันท์  เนื่องจากอวน คงเดิม 
3. อาจารย์ ดร.อนันต์  เคนท้าว 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  ลิจ้วน เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

4. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค ์ เปลีย่นแปลง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม 5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม คงเดิม 
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
และให้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 9) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร ์
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น  

  เนื่องด้วย อาจารย์ ดร.ปกเกศ  จุลสุคนธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น เพ่ือให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา             
(4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง คงเดิม 
2.  อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท คงเดิม 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์  เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์  เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ ดร.ปกเกศ  จุลสุคนธ์ 5. อาจารย์ชลธิชา  น านา เปลี่ยนแปลง 

6. อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ 
 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

6. อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ 
 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

คงเดิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2563 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563                    
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม  (หน้า 1 - 13) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.5 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์  
 
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) โดยเปิดรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ได้ครบรอบการพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562 แต่ยังไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้ เนื่องจากคุรุสภาอยู่ระหว่างการปรับปรุง
เกณฑ์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตจะด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเมื่อคุรุสภาปรับปรุงเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 

สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จึงขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) ในภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งปัจจุบันยังมี
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 5 คน โดยสาขาวิชายั งคงเปิดสอนนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรนี้ และจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้าย
ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่รับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2563            
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) โดยมีเงื่อนไข โดยให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะ
ส าเร็จการศึกษา และให้คณะครุศาสตร์เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ โดยให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกว่า
นักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 

คณะครุศาสตร์ โดยให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา 
  ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ      

ขออนุมัติปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….…….…….....…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
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  4.6  พิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 
  สรุปเร่ือง 
  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยจึงขอ
เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้  

“(2.5) ด้านการจัดการศึกษา 
 มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสมโดยให้

ค านึงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ”  

ไว้ในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1) 

  ประกอบกับเพ่ือให้ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ  
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 2 - 3)   
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ ตามที่เสนอ โดยให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2563  
  2. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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 4.7 พิจารณาข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหาร
งบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 
  - เอกสารประกอบการพิจารณาจะได้รับก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านทางระบบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (E – Meeting) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ในวันที่  30 มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันที่  31 กรกฎาคม 2563                              
เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้อง
คดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 
   สรุปเร่ือง 
  ด้วย ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ 
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช   ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5  ผู้ถูกฟ้องคด ีความว่า 
  “ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้มีค าสั่งยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ ฉะนั้น 
จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ” 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่                    
29 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง             
ที่ยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลข
แดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ คดีหมายเลขด า
ที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช   
ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
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 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 30) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563     
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


