
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
--------------------------- 

 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 
โดยมีการแก้ไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบด าเนินการ
ต่อไป  
 3. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  (1) อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 
 4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  118 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต - 4 4 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 35 41 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 33 33 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 2 3 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 29 2 31 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - 2 2 

รวมจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งสิ้น 40 78 118 
 
 

 (2) มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม รับข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับรายงานข้อมูลการพ้นสภาพนักศึกษาและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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 5. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและ
การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 6. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา
ที่ 2/2563 จ านวน 3,645,600 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 7. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  (2) แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (3) แตง่ตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  (4) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  (5) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ป ี
 8. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
  (2) แต่งตั้ง อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง           
คราวละ 4 ปี   
 9. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 10. วาระรับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ 
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือ
พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
 (1) รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่  
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์              
หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 (2) รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มอบอ านาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกระบวนการ ในวันนั่งพิจารณาคดี 
ครั้งแรก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟัง
ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3                   
ห้องพิจารณาคดี 7  

 11. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

---------------------------------------- 
 


