
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 6/2563 
 3. วาระพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  (1) อนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 
  (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 86 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 9 - 9 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 -   2 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 -   2 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 2 5 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 9 9 

3. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 19 27 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 - 4 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  2 - 2 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 11 4 15 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 3 9 
รวมจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งสิ้น 49 37 86 
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 4. อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา  2563 – 2567 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ด าเนินการ 
 5. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ าหลักสูตร หลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร  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 ์ เปลี่ยนแปลง 
ต าแหน่งวิชาการ 

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

 
 6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 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 

 
 7. อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
โดยให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้               
เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยขออนุมัติปิดหลักสูตร โดยสมบูรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
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 8. วาระพิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
 (1) เห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ โดยให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2563  
 (2) เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
  9. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
  10. เห็นชอบปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
  11. รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ คดี
หมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
  12. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  13. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  14. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยที่เลขานุการเสนอ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 (1) ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปี
การศึกษา 2563 – 2567 
 (2) ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (3) ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)             
คณะครุศาสตร์ 
 (4) ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
 

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


