
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 6/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  

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

 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น               
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2562 โดยมีการแก้ไข 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 5 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 4 คน  
  (2) อนุมัติ ให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 44 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 1 2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 2 2 

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 2 10 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 1 2 

4. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 19 - 19 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 - 8 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 38 6 44 
 
  3. เห็นชอบเลือก นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าที่               
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   (1)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    เป็นประธาน  
   (2)  นายสมชาย  ฟ้อนร าดี    เป็นกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)   
   (3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   เป็นกรรมการ   
  (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
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   (5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง   เป็นกรรมการ 
  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร) 
  (6)  อาจารย์อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร   เป็นกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์)  
  (7)   เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ  
 5. รับทราบการขอถอนระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 6. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข            
การรับสมัครนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ  
 7. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณ ฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข            
การรับสมัครนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ   
 8. เห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ                     
การอุดมศึกษาก าหนด 
 9. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ              
ผู้ซึ่งตนแทน 
 10. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 11. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 
 12. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
 13. รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560                    
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา 14.00 น.              
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี              
 14. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 
2562 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   

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

 
หมายเหตุ   มติการประชุมฉบับนี้ ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 


