
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 3/๒๕63 
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  25 มีนาคม                
2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย            
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 3. วาระพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน  3 คน         
  (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ                
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 879 คน   ดังนี้  
            

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 111 - 111 

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 124 - 124 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 167 - 167 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 23 - 23 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 105 7 112 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 8 8 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 12 - 12 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 117 2 119 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 75 1 76 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 14 - 14 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 - 19 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 17 - 17 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 29 8 37 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 38 - 38 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 853 26 879 
 
  ทั้ งนี้  การอนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ ส าเร็จ การศึกษา จ านวน 3 คน และ             
การอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 879 คน ในครั้งนี้ ให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
 4. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นางสาวชุติมา  เพชรรักษ์ รหัส 57217030118 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) ต่อ 1                
ภาคการศึกษา 
 5. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ประกอบด้วย 
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
   (นายปราโมทย์  โชติมงคล) 
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    กรรมการ 
  3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
  4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
  5. รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน) 
  6. รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์) 
  7. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
   (อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  8. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์) 
  9. ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์  กรรมการ 
   และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
   ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 10. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ ์   กรรมการ 
  11. อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ     กรรมการ 
  12. นายวัชระ  รักษาพล     กรรมการ 
  13. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 
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 7. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย  
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสนิี  ศิริโภคาภิรมย์) 
 3. รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน) 
 4. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
 5. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
 6. ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์  กรรมการ 
  และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
  ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
  (อาจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 7. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์   กรรมการ 
 8. อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ     กรรมการ  
 9. นายวัชระ  รักษาพล     กรรมการ 
 10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 
 8. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 2563 
 9. วาระรับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่  บ.222/2560  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
  (1) รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560             
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างนายอุเทน  เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี                
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 และสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ เจ้าของส านวน  
  (2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 มอบอ านาจให้ นางสาวปรารถนา  
อนุวงศ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นิติกร เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดี            
ครั้งแรก ในคดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง 
ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 10. รับทราบการขอถอนระเบียบวาระที่ 5.3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
จากคณาจารย์ประจ า 
 11. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 
เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 


