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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 2/256๑ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี   
--------------------------- 

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/256๑ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 256๑ นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2561 โดยไมมีการแกไข 
 ๒. อนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  2.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
จํานวน 1 คน 
  2.2 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 14 คน  ไดแก 
   2.2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน 6 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน 5 คน  
    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 1 คน 
   2.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.บ.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน 2 คน  
  2.3 ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จํานวน 600 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  
จํานวน 58 คน รวมท้ังสิ้น 658 คน  
 3. มอบมหาวิทยาลัย นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการปรับปรุงราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข เก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ใหชัดเจนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ             
และเสนอผานคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรอง           
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. มอบอธิการบดีรับหลักการ และนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 5. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559 และมอบมหาวิทยาลัย นําขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
 6. รับทราบแนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดวนท่ีสุด) ท่ี ศธ 0506(3)/ว 48.2 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 และมอบ
มหาวิทยาลัย นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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 7. รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป
การศึกษา ๒๕60 และมอบมหาวิทยาลัย นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดําเนินการ 
 8. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 
  1. รองศาสตราจารยชนศักด์ิ  บายเท่ียง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารยเพ็ญศรี  กาญจโนมัย        กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
  3. ศาสตราจารยศรีสุรางค  พูลทรพัย กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  4. ศาสตราจารยจุลละพงษ  จุลละโพธ ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  5. ศาสตราจารยประชุม  สุวัตถี  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  6. ศาสตราจารยอุทุมพร  จามรมาน  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
 9. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 
  1. นางดวงสมร  วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน 

  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี     รองประธาน 

  3. นายโอภาส  เขียววชิัย   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  4. นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  5. รองศาสตราจารยประเทือง ภูมิภัทราคม ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  6. รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม กรรมการ 
  7. ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
  8. ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา  รองอธิการบดีฝายวางแผน และบริหาร                
           กรรมการและเลขานุการ          
 10. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรงุ   
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  10.1 อนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  10.2 มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 11. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  11.1 อนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  11.2 มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 12. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  12.1 อนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  12.2 มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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 13. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561  
 14. รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
มกราคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 15. รับทราบคําสั่งเรียกใหทําคําใหการแกอุทธรณ และใหสัตยาบันรับรองการดําเนินการจัดทําคําใหการแก
อุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ          
ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดี ท่ี 1 กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 

  15.1 รับทราบคําสั่งเรียกใหทําคําใหการแกอุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี  
23 มกราคม 2561  
  15.2 ใหสัตยาบันรับรองการดําเนินการจัดทําคําใหการแกอุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําท่ี อบ.
371/2560  ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 และจัดสง
คําใหการแกอุทธรณใหศาลปกครองสูงสุด 

 16. รับทราบกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจําปการศึกษา 2558 – 2559 ในวันอังคารท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หองพระปกเกลา   
อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี          
 17. รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/2561 วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 
2561 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


