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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 10/2560 

วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

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

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2560 โดยไมมีการแกไข 
 2. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 23 คน  ไดแก 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 8 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน 7 คน 
    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 3 คน 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   
    -  สาขาวิชาการจัดการ   จํานวน 5 คน  
  3) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 189 คน         
 3. อนุมัติกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูทรงคุณวุฒิ 
ประกอบดวย 
  1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
  2)  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา  กรรมการ 
  3)  อาจารยกันยา  กองสูงเนิน                  กรรมการ 
  4)  ผูชวยศาสตราจารยทรงศรี  ตุนทอง  กรรมการ 
  5)  ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ  กรรมการ 
  6)  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน  กรรมการ 
  7)  อาจารยธนชัย  ปฐมรัตน   กรรมการ 
  8)  อาจารยพัชรี  ชีวะคํานวณ   กรรมการ 
  9)  นางรณรนิ  ผลนิโครธ    กรรมการ 
  10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการคณะกรรมการ  
 5. อนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 1/2560 จํานวน 4,569,700 บาท (สี่ลานหาแสนหกหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาท) เพ่ือดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 6. เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  1. ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา    
  2. รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์   
  3. ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ  
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  4. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา    
  5. อาจารยกันยา กองสูงเนิน     
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 7. เห็นชอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 – 2565 และมอบกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 – 2565 ไปพิจารณา และหากมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งตอไป 
 8. พิจารณาการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  1) เห็นชอบเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี 
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป 
  2) มอบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง พิจารณาตรวจสอบรางหนังสือ 
ขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กอนนําเสนออุป
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลงนาม  
 9. เห็นชอบแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ รองอธิการบดี เปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
 10. เห็นชอบแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   (1) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ  เปนเลขานุการ 
  2) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ เปนกรรมการ 
   (2) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  3) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) อาจารยกันยา  กองสูงเนิน   เปนเลขานุการ 
   และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  4) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   (1) ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา  เปนเลขานุการ 
  5) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี  เปนรองประธาน 
   (2) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา  เปนกรรมการ 
  6) คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   (1)  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา  เปนอนุกรรมการ 
   (2) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ  เปนเลขานุการ 
  7) คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  8) คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง 
   (1) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ  เปนกรรมการ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
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 11. พิจารณาคําสั่งเรียกใหทําคําใหการเพ่ิมเติม คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี                  
บ.226/2559 และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 
  ๑ )  รับทราบ คําสั่ ง เรียกให ทํา คําใหการเ พ่ิมเ ติม คดีหมายเลขดํา ท่ี  บ .319/2559                      
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 

๒) มอบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ดําเนินการจัดทําคําใหการ              
แกคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดี คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 และ             
คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560  

 ๓) มอบอํานาจใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหนาท่ีเปนผูแทนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดําเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี           
บ.226/2559 และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 และมอบหมายนิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงาน
คดีตอศาลปกครองกลาง และรายงานผลการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 12. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ                
(ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 
 13. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560   
 14. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร ดังนี้ 
  จากเดิม         1. ผศ.ทัศนา  แกวพลอย 

2. ผศ.กิรณา  เก๋ียสกุล 
3. ผศ.ชุลีพร  สงวนศรี 
4. อ.ขจิตพรรณ  ทองคํา 
5. อ.พัชรี  ชีวะคํานวณ 

เปลี่ยนใหม  1. ผศ.กิรณา  เก๋ียสกุล 
2. ผศ.ชุลีพร  สงวนศรี 
3. อ.ขจิตพรรณ  ทองคํา 
4. อ.พัชรี  ชีวะคํานวณ 
5. อ.ณัฐทิญาภรณ  การะเกตุ 

 15. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี                  
บ. 229/2560 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2560 

 16. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.155/2560, บ.164/2560  
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.231/2560, บ.232/2560 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

17. รับทราบคําสั่งศาล อนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินคดีนี้โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดในคดี
หมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ระหวางนายอุเทน เรืองรุง ผูฟองคดี กับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 

18. รับทราบและใหสัตยาบันรับรองรายงานการจัดสงคําใหการแกคําคัดคานคําใหการคดีหมายเลขดําท่ี 
บ.134/2560           

 ๑) รับทราบ คําสั่งเรียกใหทําคําใหการเพ่ิมเติม คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 ลงวันท่ี 27 
กันยายน 2560 

 2) รับทราบ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2560 
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 3) ใหสัตยาบันรับรองคําใหการแกคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดี คดีหมายเลขดําท่ี  
134/2560 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 

19. รับทราบผลการทบทวนปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

20. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
กันยายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

21. รับทราบแจงผลคดี  คําพิพากษา คดีหมายเลขดํา ท่ี  อ .๓๖๗/25๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี                        
อ.๑๗๓๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๘ กันยายน 2560 
 22. รับทราบกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้ง ท่ี ๑1/2560 ในวันท่ี 24 
พฤศจกิายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    
 

 
 

 


