
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยไมมีการแกไข 
 2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (5)/2560 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 โดยไมมีการแกไข 
 3. พิจารณาการจัดทําคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งศาลปกครองกลาง เก่ียวกับวิธีการชั่วคราว
กอน การพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
  1) เห็นชอบคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งศาลปกครองกลาง เก่ียวกับวิธีการชั่วคราว 
กอนมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ และรับรองมติท่ีประชุม 
  2) เห็นชอบคําใหการเพ่ิมเติมแกคําคัดคานคําใหการ ตามท่ีศาลปกครองกลางมีคําสั่งเรียกใหทํา
คําใหการเพ่ิมเติม คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ตามท่ี คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ และรับรองมติท่ีประชุม 
  ๓) ใหรายงานผลการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับคดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 
ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบ 
 4. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 11 คน ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 6 คน 
    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 1 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน  
  2) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 521 คน  
 5. เห็นชอบกําหนดอัตราการจายเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหารซ่ึงมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองอธิการบดี ของศาสตราจารยประดิษฐ พงศทองคํา ในอัตราเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งแตวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐            
 6. พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 293 อัตรา 
  1) เห็นชอบหลักการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขาสูกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 
293 อัตรา และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตอไป 
  2) มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการจัดระบบ  
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 159 อัตรา ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ               
จากเงินรายได ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 7. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 
  1) รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง    เปนประธานกรรมการ 
  2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   เปนกรรมการ 
  3) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ 
  4) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการ 
  5) รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  เปนกรรมการ 
  6) อาจารยกันยา  กองสูงเนิน    เปนกรรมการ 
  7) ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง   เปนกรรมการ 
  8) ผูชวยศาสตราจารยทรงศรี  ตุนทอง   เปนกรรมการ 
  9) ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน   เปนกรรมการ 
  10) อาจารยพิธพร  ไทยภูมิ    เปนกรรมการ 
  11) อาจารยธนชัย  ปฐมรัตน    เปนกรรมการ 
  12) นายคนึง  สลุงโครพ     เปนกรรมการ 
  13) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ  เปนเลขานุการ 
 8. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย 
  1) นายวิชัย  ศรีขวัญ      เปนประธาน 
  2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   เปนกรรมการ 
  3) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ 
  4) ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน  บริสุทธิ์   เปนกรรมการ 
  5) อาจารยสกุล  คํานวนชัย    เปนกรรมการ 
  6) อาจารยฑัชวงษ  จุลสวัสดิ์    เปนกรรมการ 
  7) อาจารยธีรภัทร  สวุรรณรุจิ    เปนกรรมการ 
  8) นางดวงสมร  วรฤทธิ์     เปนกรรมการ 
  9) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล     เปนกรรมการ 
  10) รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง   เปนกรรมการ 
  11) อาจารยเฉลิมชัย  หาญกลา    เปนเลขานุการ  
 9. รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2560) 
 10. อนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และมอบมหาวิทยาลัยฯ นําประเด็นความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
 11.อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดจากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 
3/2559 จํานวน 1,564,200 บาท (หนึ่งลานหาแสนหกหม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) เพ่ือใชดําเนินการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ 
 12. พิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องการอุทธรณรองทุกข จํานวน 2 ราย 
  ๑) เห็นชอบไมทบทวนเรื่องรองทุกขของนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 

  ๒) เห็นชอบไมทบทวนเรื่องรองทุกขของนายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 
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 13. อนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของนายเสนีย เจริญสุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา               
สายวิชาการ ออกไปอีก 90 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลา (ครบกําหนดในวันท่ี 26 เมษายน 2560              
จนถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560)   
 14. อนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยรอยเอกจอมชัย เลิศอมรรัฐ                
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ออกไปอีก 90 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลา (ครบกําหนด              
ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2560 จนถึงวันท่ี 2 กันยายน 2560) 
 15. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 16. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง                                     
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 17. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุ ง พ .ศ .  2555)                
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ. ศิริลดา  ศรีกอก 
    2. อ.กรรณิการ  ออนสําลี 
    3. อ.สุวรนี  ปานเจริญ 
    4. อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 
    5. อ.พรรณี  วงศไกรศรีทอง 
  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.ศิริลดา  ศรีกอก 
    2. ผศ.กรรณิการ  ออนสําลี 
    3. อ.ภาราดร  งามดี 
    4. อ.สุวรนี  ปานเจริญ 
    5. อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 
 18. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
  จากเดิม  1. ผศ.บงกช  นิ่มตระกูล 
    2. อ.วิจิตรา  โสเพ็ง 
    3. อ.สามารถ  พะยอมหอม 
    4. อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล 
    5. อ.สุดาภรณ  ภูแพร 
  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.บงกช  นิ่มตระกูล 

    2. อ.สามารถ  พะยอมหอม 

    3. อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล 

    4. อ.สุดาภรณ  ภูแพร 

    5. อ.สุธน  ตาด ี
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 19. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร              
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดังนี้  
  จากเดิม  1. ผศ.พงศธร  ลิมปกฤตนุวัตร 
    2. อ.พินิจนันท  เนื่องจากอวน 
    3. อ.กมลวรรณ  รินทรามี 
    4. อ.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค 
    5. ผศ.วันทนี  ปานเจริญ 
  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.พงศธร  ลิมปกฤตนุวัตร 
    2. อ.พินิจนันท  เนื่องจากอวน 
    3. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
    4. อ.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค 
    5. อ.อาทิตย  เนื่องอุดม 
 20. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรม            
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ 
    2. อ.ปยะพงษ  แดงขํา 
    3. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล 
    4. อ.สกุล  คํานวนชัย 
    5. อ.ศุภขวัญ  งามยิ่ง 
  เปลี่ยนใหม 1. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ 
    2. อ.ปยะพงษ  แดงขํา 
    3. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล 
    4. อ.สกุล  คํานวนชัย 
    5. รศ.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ 
 21. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร            
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555)                    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  จากเดิม  1. อ.จุติรัช  อนุกูล 
    2. อ.เสนห  เทียมดี 
    3. อ.อรุณี  เจริญทรัพย 
    4. อ.พลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม 
    5. อ.นิเวศ  เผื่อนทิม 
  เปลี่ยนใหม 1. อ.จุติรัช  อนุกูล 
    2. อ.เสนห  เทียมดี 
    3. อ.อรุณี  เจริญทรัพย 
    4. ผศ.วิบูล  จันทรแยม 
    5. อ.นิเวศ  เผื่อนทิม 
 



- 5 - 
 
 22. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร 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.สุธิษา  เชญชาญ 
    4. อ.อรวรรณ  แทงทอง 
    5. อ.สาวิตรี  จูเจี่ย 
 23. เห็นชอบการปรับปรุงแกไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.จารุมาศ  รักทองหลอ 
    2. อ.กฤษณะ  ยอมสี 
    3. อ.อุษณี  จิตติมณี 
    4. อ.ฑัชวงษ  จุลสวัสดิ์ 
    5. อ.กิตติวัลย  ทองอราม 
  เปลี่ยนใหม 1. อ.กฤษณะ  ยอมสี 
    2. อ.จารุมาศ  รักทองหลอ 
    3. อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
    4. อ.ฑัชวงษ  จุลสวัสดิ์ 
    5. อ.กิตติวัลย  ทองอราม 
 24. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.นันทนา  แจงสวาง 
    2. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชร 
    3. อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
    4. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
    5. รศ.สาคร  กลาหาญ  
  เปลี่ยนใหม 1. อ.อุษณี  จิตติมณี 
    2. อ.นันทนา  แจงสวาง 
    3. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
    4. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชร 
    5. รศ.สาคร  กลาหาญ 
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 25. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
พฤษภาคม 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการ               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 26. รับทราบรายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 27. รับทราบรายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ            
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/2559 – 12/2559 และครั้งท่ี 1/2560 – ๕/2560 
 28. รับทราบการนําวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
 เขาสูฐานขอมูล TCI 
 29. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการยื่นคํารองคัดคานยื่นฟองคดีอยางอนาถา คดีหมายเลขดําท่ี                        
บ.134/2560 ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ของนางสาว              
กิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี 
 30. เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
และมอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่อง การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยใน
วาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในครั้งตอไป 
 31. รับทราบการเลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/2560 จากเดิมวันศุกรท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 เปน วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
จ.ลพบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


