
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
โดยไมม่ีการแก้ไข  
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 5/2563 
 3. วาระพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้  
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 55 - 55 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 12 7 19 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 45 45 

3. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 15 58 73 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 7 18 25 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 15 23 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 4 8 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 108 147 255 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5 - 5 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 6 - 6 

 
 4. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 5. เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 (1) แต่ งตั้ งอ าจารย์  ด ร .ศตพล   มุ่ งค้ ากล าง คณ บ ดี คณ ะวิท ยาศาสตร์ และ เท ค โน โลยี                      
เป็นอนุกรรมการ  
 (2) แต่งตั้งนางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ ต าแหน่ง นิติกร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 7. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ า
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 จ านวน 826,800 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)                    
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 8. เห็นชอบรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) 

 9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ญาณเทพ  อารมณ์อุ่น 1. อาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์ธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 2. อาจารย์ธัญชนา  ชัยวิรัตน์ คงเดิม 
3. อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม 3. อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า คงเดิม 
5. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ 5. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ คงเดิม 
6. อาจารย์เกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 6. อาจารย์เกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ คงเดิม 

 
 10. อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 
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 11. อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 
 12. อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมบูรณ์ 
 13. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด ก่อนเสนอหลักสูตรต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 14. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 
 (๑) อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ 
 (๒) อาจารย์สามารถ พยอมหอม 
 (3) อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร 
 (4) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
 15. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 16. รับทราบรายงานประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 17. วาระรับทราบรายงานผลค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน  เรืองรุ่ง 
ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี
  (1) รับทราบค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่  บ .222/2560 ระหว่ างนายอุ เทน เรืองรุ่ ง                 
ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี
  (2) มอบมหาวิทยาลัย แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองให้อธิการบดีผู้ออกค าสั่ง เรื่อง             
การไม่ต่อสัญญาจ้าง ให้ทราบเป็นระยะๆ จนกว่าศาลปกครองสูงสุ ดจะมีค าพิพากษา ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 18. วาระรับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่             
บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5  
  (1) รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่  30 มิถุนายน 2563 เป็นวันสิ้นสุด                
การแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่                     
บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 5 
  (2) มอบมหาวิทยาลัย แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองให้อธิการบดีผู้ออกค าสั่ง เรื่อง           
การไม่ต่อสัญญาจ้าง ให้ทราบเป็นระยะๆ จนกว่าศาลปกครองสูงสุ ดจะมีค าพิพากษา ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 19. รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ 1743/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 
784/2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ฟ้องคดี กับ นายเสนีย์ เจริญสุข ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน            
ผู้ถูกฟ้องคด ี  
 20. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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


