
1 

 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 1/256๑ 

วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๙ อาคาร ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/256๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม 256๑ นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1๒/2560 เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 2560 โดยไมมีการแกไข และ
มอบเลขานุการ นําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 
 ๒. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 1๓ คน  ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 1๐ คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน ๓ คน  
  ๒)  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๑ คน  
  ๓)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จํานวน ๑๓๒ คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  
จํานวน ๒๖ คน รวมท้ังสิ้น ๑๕๘ คน  
  ๔)  มอบมหาวิทยาลัย นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
 ๓. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑)  เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารยชนศักดิ์  บายเท่ียง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

๒)  เห็นชอบแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
  (๑)  นายบุญปลูก  ชายเกตุ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  (๒)  รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  (๓)  รองศาสตราจารยไทย  ทิพยสุวรรณกุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  (๔)  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ๔. รับทราบแผนยุทธศาสตรหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 และมอบมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ไปพิจารณาทบทวนประกอบการดําเนินการ 
 ๕. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ท้ังนี้ ในโอกาสตอไป ควรเพ่ิม
เหตุผลท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
 ๖. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการปรับแกไขรางขอบังคับฯ 
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 ๗. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
  ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
  ๒)  ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง กรรมการ 
  ๓)  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน กรรมการ 
  ๔)  อาจารยพิพัฒศรัณย  โพธิ์บุญ    กรรมการ 
  ๕)  อาจารย ดร.อุษณี  จิตติมณี  กรรมการ 
  ๖)  อาจารยพัชรี  ชีวะคํานวณ  กรรมการ 
  ๗)  นางสาวสุภารัตน  สินสุวรรณ  กรรมการ 
 ๘. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1๒/2560    
 ๙.  การขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๑) รับทราบการลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ของนายพนม  ศรศิลป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป 
  2)  เนื่องจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป           
ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และนายพนม  ศรศิลป ไดขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 นับวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา 90 วัน ดังนั้น จึงไมดําเนินการ        
ใหมีผูดํารงตําแหนงแทนตามมาตรา 17 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 ๑๐.  รับทราบรายงานกระบวนการพิจารณา (อานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด) คดีหมายเลขดําท่ี                             
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คํารองท่ี 
คบ.118/2560 คําสั่งท่ี คบ.247/2560 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือแจงคําสั่งศาล สํานักงาน
ศาลปกครองกลาง ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 
  ๑)  รับทราบรายงานกระบวนการพิจารณา (อานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด) คดีหมายเลขดําท่ี                             
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
  2) รับทราบคําสั่งศาลปกครองสูงสุด คํารองท่ี คบ.118/2560 คําสั่งท่ี คบ.247/2560          
ลงวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2560 
  3) รับทราบหนังสือแจงคําสั่งศาล สํานักงานศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งจําหนายคํารอง
อุทธรณคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีท้ังสองออกจากสารบทความ 
 ๑๑. รับทราบขอพึงระวังเก่ียวกับเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว 1932 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 
 ๑๒. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
ธันวาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ๑๓. เห็นชอบเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
จากเดิมวันศุกรท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคาร 90 ป มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี เลื่อนเปนวันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วิจิตรภาคียสถาน จังหวัดนนทบุรี  
  
 
 
 


