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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
ณ หองประชุม Venus ช้ัน ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
--------------------------- 

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1.  รับทราบการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายวิชัย  ศรีขวัญ ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ต้ังแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2560 เปนตนไป ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 
 2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2560 โดยไมมีการแกไข 
 3. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน  ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 13 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน 2 คน  
  2) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 92 คน   
  ๓) มอบมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการ 
 4 .  พิจารณาหมายแจ ง กํ าหนดนัด ฟ ง คําสั่ งศาลปกครองสู งสุด  ชี้ ขาด คําร อง อุทธรณ คําสั่ ง            
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 จากศาลปกครองกลางคดีหมายเลข
ดําท่ี บ.97/2560 
  1) รับทราบหมายแจงกําหนดนัด ฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่ง            
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 จากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข
ดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 28 พฤศจกิายน 2560 
  2) เห็นชอบมอบอํานาจใหนิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดี ท่ี 1 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 เขารวมฟง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 ตามหมายแจงกําหนดนัด จากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลข
แดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 28 พฤศจกิายน 2560 และขอคัดถายสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของจนเสร็จ
การ  

5. อนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) จํานวน 1,399,725 บาท (หนึ่งลานสามแสนเกาหม่ืน
เกาพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน) เพ่ือใชดําเนินการติดตั้งระบบการสื่อสารและระบบเครือขายคอมพิวเตอร            
ประจําอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
 6. เห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับแกไขรางประกาศ 
 7. รับทราบการขอถอนระเบียบวาระท่ี 3.5  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 



2 

 

 8. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 12 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2560) และมอบมหาวิทยาลัยนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงประเด็น   
ความเสี่ยง 
 9. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบ
มหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐.  พิจารณาผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย และมอบนิติกรเปนผูประสานงานคดี ในคดี
หมายเลขดําท่ี บ.222/2560 
  1)  ให สั ตยาบันรับรองการดํ า เนินการจัด ทํา คํา ใหการแก คํ าฟอง ในคดีหมายเลขดํ า ท่ี                    
บ.222/2560 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ระหวาง นายอุเทน  เรืองรุง ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 โดยมอบอํานาจใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหนาท่ีแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
  2) การดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครองอ่ืนๆ ทุกคดีท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  เทพสตรี 
เห็นชอบในหลักการ มอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือผู ทําหนาท่ีแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสามารถมอบอํานาจชวงให
บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ๑๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560    
 1๒. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
 1๓. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1๔. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1๕. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1๖. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1๗. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะครุศาสตร ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1๘. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1๙. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒๐. อนุมัติการแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
    2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ 
    3. อ.สาวิตรี  จูเจี่ย 

    4. อ.สุธิษา  เชญชาญ  
    5. อ. อรวรรณ  แทงทอง 

  เปลี่ยนใหม 1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
    2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ 
    3. อ.พันธศักดิ์  พ่ึงงาม 

    4. อ.สุธิษา  เชญชาญ 

    5. อ. อรวรรณ  แทงทอง 

และใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการ 

 2๒. อนุมัติการขอแกไขจํานวนหนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ป) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้  
  จากเดิม  รายวิชา ดน 2107211 การซอมสรางอุปกรณและเครื่องดนตรี 1(1-1-2)  
  แกไขเปน รายวิชา ดน 2107211 การซอมสรางอุปกรณและเครื่องดนตรี 2(1-2-3)  
 2๓. อนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 2๔. อนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

   2๕. รับทราบแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

และแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 2๖. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
พฤศจกิายน 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2๗. รับทราบสรุปสาระสําคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒๘. เห็นชอบปรับแกไขปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖1 จากเดิม วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖1 เปนวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖1 
 ๒๙. รับทราบหลักการใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 


