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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 11/2560 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
--------------------------- 

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 
นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 โดยมีการแกไข 
 2. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 17 คน  ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 8 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน 4 คน 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   
    -  สาขาวิชาการจัดการ   จํานวน 5 คน  
  2) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 87 คน   
 3. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 
   1)  รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
   2)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    รองประธานกรรมการ 
   3)  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูรับผิดชอบงานวิชาการ กรรมการ 
   4)  อาจารยสกุล  คํานวนชัย  ผูแทนคณบดี    กรรมการ 
   5)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
 6)  ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย    เลขานุการ 
 7)  นายคทายุทธ  ชื่นชม      ผูชวยเลขานุการ 
 4. เห็นชอบการขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ดังนี้ 
   1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    เปนประธานกรรมการ 
   2)  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนกรรมการ 
   3)  ผูชวยศาสตราจารยนันทนา  แจงสวาง  ผูแทนผูบริหาร  เปนกรรมการ 
   4)  นางศุภศร  ยินดีสุข   ผูแทนขาราชการ  เปนกรรมการ 
   5)  ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  6)  หัวหนากลุมงานวินัยและนิติการ    เปนผูชวยเลขานุการ 
  7)  นางสาวเสาวนี  แซจิว      เปนผูชวยเลขานุการ 
 5.  เห็นชอบแตงตั้ง นางมยุรี  สิงหไขมุกข เปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมท่ีขอลาออก ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
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 6.  เห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน  
ขอ ๓ และ ขอ ๑๖ ของราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกลาว ตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 7.  การเปลี่ยนแปลงแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 และ
พิจารณาแผนการรับเขาศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 

  1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
  2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดจํานวนเปาหมายนักศึกษาคนพิการ ในแผนการรับเขา
ศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 8. รับทราบกรอบรายละเอียดคําของบประมาณ (Pre-Ceiling) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
 9. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินและรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 10.  เห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕61 และให
ดําเนินการปรับแกไขปฏิทิน ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 11.  เห็นชอบ Road map แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2562 – 2565 
 12.  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560   
 13.  รับทราบ การดําเนินการจัดทําคําใหการเพ่ิมเติมแกคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดี คดีหมายเลขดําท่ี 
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560       
 14.  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
ตุลาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 15.  รับทราบ รายงานผลดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560        
 16.  รับทราบ รายงานผลงบประมาณท่ีขอกันเงินเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 17.  รับทราบ รายงานการใชจายเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 18.  รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/2560 วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

  
 

 


