
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
--------------------------- 

 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 โดยมีการแก้ไข 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2562 (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2562 โดยมีการแก้ไข 
 3. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน 
  (2) อนุมัติ ให้ ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน 
  (3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ทั้งสิ้น 

1. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 2 2 

2. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 2 8 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

3. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 10 4 14 
 
  (4) มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการให้นายทะเบียนลงนามก ากับเอกสาร บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา และบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหน้า ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 คน ต่ออีก 1                  
ภาคการศึกษา ได้แก่ 

  (1) นางสาววรันญา  วิรัสสะ รหัส  56217090103  
   (2) นางสาวพีมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์ รหัส  56217090105  
  (3) นางสาวสายฝน  ชวรางพงษ์ รหัส  56217090118 

   (4) นางสาววรารัตน์  เหมือนเพ็ชร รหัส  56217090126 
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 5. เห็นชอบในหลักการร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  (1) ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  (2) ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  (3) ทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับการก าหนดภาระหน้าที่ของงาน                      
(Job description) ของแต่ละส่วนงาน  
  (4) จัดท าตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการภายใน ระหว่างส่วนราชการเดิม กับส่วน
ราชการใหม ่
 6. พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  (1) เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขประกาศตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศ
ต่อไป 
  (2) เห็นชอบให้เพ่ิมประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง             
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านนักศึกษา ดังนี้ “มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย ในสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ” และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศต่อไป  
 7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 – 
2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 8. รับทราบรายงานผลด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 9. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562                
 10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดื อนธันวาคม 2561 
ประจ าเดือนมกราคม 2562 และประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 11. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


