
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 11/๒๕62 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

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

 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 1.1 ข้อ 1.1.2 / หน้า 2 / 
บรรทัดที่ 28 

“คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต
สุนทราภรณ์ 99 ปี ราชเทพสตรี
ก้าวไกล” 

“คณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต            
สุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรี
ก้าวไกล” 

 

 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562          
 3. วาระรับทราบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีมติดังนี้ 
  (1) รับทราบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน า             
ไปศึกษา และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 4. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 170 คน  ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 - 4 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 5 5 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 53 53 

2. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 62 70 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 25 27 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 9 10 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 16 154 170 
 
 
 



- 2 - 

 5. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือแต่งตั้ งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 6. เห็นชอบในหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด า เนินการทางวินัย           
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
ทบทวน และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 7. อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์สจีวรรณ  ปราชญศ์รี 1. อาจารย์สจีวรรณ  ปราชญศ์รี คงเดิม 
2. อาจารย์กอรวี  ศิริโภคาภิรมย์ 2. อาจารย์กอรวี  ศิริโภคาภิรมย์ คงเดิม 
3. อาจารย์กิตติ  โพธิสมภาพวงษ์ 3. อาจารย์กิตติ  โพธิสมภาพวงษ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง 4. อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง คงเดิม 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุไร  เงินงอก 5. อาจารย์ศุภขวัญ  งามยิ่ง เปลี่ยนใหม่ 

 

 9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 10. วาระพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม            
  (๑) รับทราบ เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  (2) มอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้พิจารณา
ค าร้องทุกข์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  (3) มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ 
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ตามข้อสังเกต           
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 11. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 
 12. วาระรับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน คดีหมายเลขด าที่            
อบ.371/2560 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 มีมติดังนี้ 
  (๑) รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน คดีหมายเลขด าที่ 
อบ.๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และผลการด าเนินการของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการใน
ศาลปกครอง ในการยื่นค าแถลงต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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  (๒) มอบมหาวิทยาลัยติดตามข้อมูลว่าคู่กรณีได้มีการยื่นแถลงต่อศาลขอให้มีการนั่งพิจารณาคดี
หรือไม่ หากมี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบอ านาจให้นายโอภาส เขียววิชัย และนายศุภธี โตสกุล ไปร่วม
นั่งฟังพิจารณาคด ี
 13. วาระรับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน มีมติดังนี้ 
  (๑) รับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
  (๒ ) มอบมหาวิทยาลัยมีหนั งสือราชการหารือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๖                     
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (๓) มอบมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรณีถูกกล่าวหา 
หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีเเพ่ง และคดีปกครอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

 

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 


