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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 3/๒๕61 

วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ช้ัน 5  

อาคารสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
--------------------------- 

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีครั้งท่ี ๓/256๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม 256๑ นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/2561 เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 2561 โดยมีการแกไข 
 ๒. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  2.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน ๑๔ คน  ดังนี้ 
   2.๑.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา จํานวน ๑๓ คน ยกเวน ผูสําเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ลําดับท่ี 2   
และลําดับท่ี 14 มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการทบทวน ตรวจสอบ บทคัดยอ และหัวขอการคนควาอิสระ (ภาษาอังกฤษ)   
ของผูสําเร็จการศึกษา และแกไขใหถูกตอง ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   2.๑.๒ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.บ. ) 
สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๑ คน ยกเวน ผูสําเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ลําดับท่ี 2        
มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการทบทวน ตรวจสอบ หัวขอการคนควาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) และแกไขใหถูกตอง          
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  2.๒ อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จํานวน ๒๘ คน และนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.)  จํานวน ๓๘ คน รวมท้ังสิ้น ๖๖ คน  
 ๓. พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๓.๑  เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
   (๑) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา   
   (๒) รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  
   (๓) ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา   
   (๔) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ  
   (๕) ผูชวยศาสตราจารยกันยา  กองสูงเนิน 
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป 
  ๓.๒  มอบอธิการบดี รับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับหนาท่ีของรองอธิการบดี     
ท่ีไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
 ๔. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ  
  ๔.๑  เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ตามคําแนะนําของอธิการบด ี
  ๔.๒  เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ เปนเลขานุการ ในคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
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  ๔.๓  เห็นชอบแตงตั้งกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
   (๑) รองศาสตราจารยศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ เปนกรรมการ 
   (๒) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา   เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๔ เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยกันยา กองสูงเนิน  เปนเลขานุการ ในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๔.๕ เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย หาญกลา  เปนเลขานุการ ในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๔.๖ เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย หาญกลา  เปนกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๔.๗ เห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้      

(๑)  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย หาญกลา   เปนอนุกรรมการ 
   (๒) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ  เปนเลขานุการ 
  ๔.๘ เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ เปนกรรมการและเลขานุการ      
ในคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๔.๙ เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ เปนกรรมการ ในคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง 
 ๕. เห็นชอบเพ่ิมจํานวนผูชวยอธิการบดี จากเดิม ๓ อัตรา เพ่ิมเปน ๔ อัตรา  ท้ังนี้ ใหผูชวยอธิการบดี      
ท่ีเพ่ิมใหม จํานวน ๑ อัตรา ไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 ๖. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60) 
  ๖.๑  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60) ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  ๖.๒  มอบอธิการบดี นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ไปปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
  ๖.๓  มอบคณะกรรมการ รับขอสังเกต และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย       
เพ่ือนําไปพิจารณาประกอบการดําเนินการติดตามในปถัดไป 
 ๗. อนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 จํานวน 1,328,600 บาท (หนึ่งลานสามแสนสองหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน)                  
เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 ๘. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ประกอบดวย  
  (๑) รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง  ผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
  (๒) รองศาสตราจารยประเทือง  ภูมิภัทราคม ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (๓) นายโอภาส  เขียววิชัย    ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (๔) ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา  รองอธิการบดี  กรรมการ 
  (๕) ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ  ผูแทนคณบดี  กรรมการ 
  (๖) หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล   เลขานุการ 
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 ๙. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
  จากเดิม  1. ผศ.สํารวม  วารายานนท 
    2. ผศ.ทัศนีย  กระตายอินทร 
    3. อาจารยนิธิชญา  ใจเย็น 
    4. อาจารยชนิตตา  โชติชวง 
    5. อาจารยสนธยา  สุขอ่ิม 
  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.ทัศนีย  กระตายอินทร 
    2. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ 
    3. อาจารยนิธิชญา  ใจเย็น 
    4. อาจารยชนิตตา  โชติชวง 
    5. อาจารยสนธยา  สุขอ่ิม 
 ๑๐. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561        
 ๑๑. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561         
 ๑๒. รับทราบหมายแจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 ระหวาง
ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผูถูกฟองคดีท่ี 1    
ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ 
  ๑๒.1  เห็นชอบมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูดําเนินคดีแทนสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสามารถมอบอํานาจชวงใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได 
  ๑๒.๒  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับรองมติท่ีประชุม 
  ๑๒.๓  มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย จัดทําหนังสือถึงศาลปกครองสูงสุด โดยนายกสภามหาวิทยาลัย   
เปนผูลงนาม และดําเนินการสงเอกสารตามคําสั่งศาล ใหศาลปกครองสูงสุด ภายในวันท่ีกําหนด 
 ๑๓. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของกลุมมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ 38 แหง ประจําปการศึกษา 2559 และพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานท่ีเสนอ 
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