
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 8/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2563 โดยมีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 7/2563 
 3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 25 คน ดังนี้  
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 1 4 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 4 4 

2. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 - 4 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 - 5 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
รวมจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งสิ้น 20 5 25 

 

 4. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร              
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณี  เพ็ชรเสนา 2. อาจารย์ยุทธนา  ชัยเจริญ เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุชาดา  สวัสดี 3. อาจารย์สุชาดา  สวัสดี คงเดิม 
4. อาจารย์ภาวิณี  เทียมดี 4. อาจารย์ภาวิณี  เทียมดี คงเดิม 
5. อาจารย์ปิยวรรณ  พันสี  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ  พันสี คงเดิม 
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 5. วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 
  (1) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562  
  (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ CHE QA Online ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) ก าหนดต่อไป  
 6. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและ            
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับ แก้ไข  
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 7. อนุมัติผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
   (1) นายอ าพล พุ่มไพจิตร ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
  (2) นางสาวศิริญาภัฏฐ์ นามวงศ์วรรณ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 
เมษายน 2563 
   (3) นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
   (4) นางสาวภรณี ข าแย้ม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
   (5) นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 
 8. อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง 
จ านวน 3,423,660 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 9. รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 
บ.229/2560 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ  ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ที่พิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองสูงสุดได้
พิพากษาว่า  
    “การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และให้ค าสั่งทุเลาการบังคับ
    ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมลับ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
    24 มีนาคม 2560 วาระการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งศาลได้มีค าสั่งลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
    สิ้นผลลง นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
    ในผล พิพากษายืน”         
 10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 11. รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 12. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 18 กันยายน  
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 13. รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี 

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


