
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 8/2560 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  1) เห็นชอบแตงตั้งนายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เปนตนไป 
  ๒) เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  วงศเกษม และนายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล เปน              
รองประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๓) เห็นชอบแตงตั้งอาจารยเฉลิมชัย หาญกลา ตําแหนงรองอธิการบดี เปนเลขานุการ ตามท่ี    
อธิการบดีเสนอ 
 2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 โดยมีการแกไข 
 3. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (6)/2560 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม  2560 โดยไมมีการแกไข 
 4. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (๗)/2560 เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 2560 โดยไมมีการแกไข 
 5. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 18 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 111 คน ท้ังนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 6. อนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน และปริญญาบัณฑิต 
จํานวน 50 คน 
 7. เห็นชอบราง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แจงผลการดําเนินการตามคําสั่งของศาล
ปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ตามท่ี คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง
เสนอ และมอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี              
18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 8. เห็นชอบราง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอชี้แจงการตรวจสอบความชอบของ
กฎหมายในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ี คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
ศาลปกครอง เสนอ ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 9. พิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการตรวจ
ประเมิน 
  1) รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ณ หนวยจัดการศึกษา
นอกท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษาแจงผลการตรวจประเมิน 
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  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การยายนักศึกษาจากหนวยจัด

การศึกษานอกท่ีตั้ง เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอไป                                                             

  ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 

 10. เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จํานวน 6 คน ดังนี้ 
   1) ศาสตราจารยอมรวิชช  นาครทรรพ 
   2) ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
   3) รองศาสตราจารยมนตรี  ศิริปรัชญานันท 
   4) รองศาสตราจารยพิพัฒน  พรหมมี 
   5) นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  
   6) นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ 
  ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 11. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
  1) เห็นชอบเพ่ิมองคประกอบของคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก จากเดิมจํานวนหนึ่งคน เปนจํานวนสองคน 
  2) เห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้  
   (1) รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง  ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
   (2) อาจารยเฉลิมชัย  หาญกลา   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
        และผูประกอบวิชาชีพครู  
  ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 12. พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 ของ 
นายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี 
  1) เห็นชอบคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 ระหวางนายพุมพันธ  
ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 และมอบนิติกรของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับแกไขคําใหการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  2) สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหนาท่ีเปน
ผูแทนของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดําเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 และ
มอบหมายนิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงานคดี ตอศาลปกครองกลาง 
 13. พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560               
ของนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี 
  1) เห็นชอบคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี                  
บ.226/2559 คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ระหวางนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 5 และมอบนิติกรของมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขคําใหการแกคําฟอง      
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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  2) สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหนาท่ีเปน
ผูแทนของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดําเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559     
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 และมอบหมายนิติกรของมหาวิทยาลัย           
เปนผูประสานงานคดี ตอศาลปกครอง 
 14. พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560  
ของนายอุเทน เรืองรุง ผูฟองคดี 
  1) เห็นชอบคํารองคัดคานยื่นฟองคดีอยางอนาถา คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ระหวาง
นายอุเทน  เรืองรุง ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 และมอบนิติกรของ
มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขคํารองคัดคานยื่นฟองคดีอยางอนาถา ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

  2) สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหนาท่ีเปน
ผูแทนของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดําเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560   
และมอบหมายนิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงานคดี ตอศาลปกครอง ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2560            
เวลา 10.00 นาฬิกา ท่ีศาลปกครองกลาง ชั้น 2 หองไตสวน 1 

 15. พิจารณาทบทวนการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

  1) รับทราบ การดําเนินการสงหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ศธ 0549/๒๓๙๓        
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอชี้แจงการตรวจสอบความชอบของกฎหมายในการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2) เห็นชอบในหลักการ การทบทวนการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี และมอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  3) รับทราบ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 37/2560 เรื่อง การแกไขปญหา 
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560  
  4) รับทราบ หนังสือสํานักงานศาลปกครองสูงสุด ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 เรื่องสําเนา            
คําชี้แจง (วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา) คํารองท่ี คบ. 118/2560 คดีหมายเลขดําท่ี บ. 97/2560 ระหวาง 
ผูชวยศาสตรจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กับพวกรวม 2 คน       
ผูถูกฟองคดี 
 16. เห็นชอบใหนํารายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การยายนักศึกษาจากหนวยจัด
การศึกษานอกท่ีต้ัง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2560 

 17. เห็นชอบใหนํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9– ๓๑ มีนาคม ๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60 ไปพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2560 
 18. เห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ แตงตั้งการทําสัญญาจาง 
และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
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 19. พิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี จํานวน 2 ราย 
  1) เห็นชอบไมทบทวนเรื่องรองทุกขของนายอุเทน  เรืองรุง ผูรองทุกขเนื่องจากมีขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูรองทุกข ไดยื่นฟองคดีปกครอง เปนคดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 
  2) เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแจงการไมจัดตารางสอนใหผูชวยศาสตราจารยจอมชัย 
เลิศอมรรัตน ผูรองทุกข ทราบ ตามบันทึกขอความของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี มนส.693/2559 
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง การไมจัดตารางสอนใหผูชวยศาสตราจารยจอมชัย เลิศอมรรัตน ภาคการศึกษา
ท่ี 1/2559 โดยเร็วตอไป ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 
 20. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)           
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 21. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผลตารางแผนท่ีแสดง            
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) และ
เปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 22. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร           
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน 
    2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน 
    3. อ.ชญานุตม  บุญพระเกศ 
    4. Ms.Tomoka  Nagase 
    5. อ.อภิชาติ เกิดทวี 
  เปลี่ยนใหม 1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน 
    2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน 
    3. อ.ชญานุตม  บุญพระเกศ 
    4. อ.อภิชาติ  เกิดทวี 
    5. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
  ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 23. อนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยจัดการศึกษา 
นอกท่ีต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
เปนตนไป ท้ังนี้ ใหมหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตร จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
 24. อนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560          
เปนตนไป ท้ังนี้ ใหมหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตร จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
 25. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
มิถุนายน 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษาเงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการ                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ท้ังนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
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 26. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
กรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการ                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 27. แนวทางการแกปญหาการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และแนวทางการรับนักศึกษา
ในอนาคต 
  1) เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และ
แนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต และมอบอธิการบดีรับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการเพ่ือวางแผนปฏิบัติการตอไป 
  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในการประชุมครั้งตอไป ตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 28. เห็นชอบใหนําการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2560 

 29. รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (สัญจร) ครั้ งท่ี  9/2560 วันท่ี 22                   
กันยายน 2560 โดยเริ่มเวลา 10.30 น. ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี และ                           
ตอดวยหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตอไป                
 

 
   
 

  


