
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ ๑1/๒๕61 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------- 
 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑1/256๑ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีการแก้ไข 
 2.  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต        
  2.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 1 คน  

2.2 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู จ านวน 1 คน      
  2.3 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 82 คน ตามเสนอ โดยจ าแนกเป็น
หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) 

รวมทั้งสิ้น 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 3 2 5 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 38 40 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 16 11 27 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 2 2 
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 2 4 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 27 55 82 
 
 3. อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ผ่ านการพิจารณาตรวจสอบจาก
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 
 4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย  
  1.  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการ 
  3.  รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์  กรรมการ 
  4.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการ 
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  6.  อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ    กรรมการ 
  7.  นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี   กรรมการ 
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน  เลขานุการ 
  9.  นายศุภธี  โตสกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. พิจารณาเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) 
  5.1 เห็นชอบในหลักการ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) ตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอ 
  5.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และมิได้มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการให้มีคณะกรรมการประเมิน ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

6. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
  6.1 เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62                   
โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  6.2 มอบส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท าแผนการประชุมประจ าปี โดยก าหนดการน าเสนอ
เรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 7. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 8. มอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 9. รับทราบ การขอถอนระเบียบวาระที่  4.2 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อความในเอกสารหลักสูตร                         
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 สาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 10. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561  
 11. รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 12. รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด า
ที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
 13. รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561           
  13.1 รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
  13.2 มอบมหาวิทยาลัย ติดตามหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ให้ขยายเวลาในการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วัน และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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  13.2 มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     
เพ่ือรับทราบการขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของนายสุเมธ  แย้มนุ่น 
 14. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 15. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  15.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  15.2 มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในครั้งต่อไป 
 16. รับทราบก าหนดการงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสท าบุญอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ ศาสตราจารย์ 
ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
 17. เห็นชอบการเลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2561 จากเดิม วันที่ 21 
ธันวาคม 2561 เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


