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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 

วันท่ี 22 กันยายน 2560 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

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

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2560 นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี8/2560 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 โดยไมมีการแกไข 
 2. อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 106 คน 
 3. เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ตอไป ตามมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอ 3 
ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 37/2560 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 จนกวาจะมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเปน
อยางอ่ืน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 เปนตนไป 
 4. พิจารณาการดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
  1) เห็นชอบใหการดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
  2) มอบอธิการบดีดําเนินการใหไดคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการไดมา ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 
  3) ใหปรับแกไขชื่อวาระท่ี 3.3 เปนพิจารณาการดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิมท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
 5. เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารยชนศักดิ์  บายเท่ียง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 6. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแกไข กรณี การยายนักศึกษาจากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบอธิการบดีวางแผนการใชพ้ืนท่ีของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ท้ัง ๔ แหง เพ่ือใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 7. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9– ๓๑ มีนาคม ๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60 
  1) เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๑ มีนาคม ๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60 และมอบอธิการบดี             
รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 
  2) มอบมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหนาการดําเนินการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งตอไป 
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 8. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559 และใหปรับขอความใหถูกตองตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 9. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การ
เปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงบุคลากร พ.ศ. ..... 
 10. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
 11. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1) อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ๒) มอบมหาวิทยาลัย ดําเนินการทบทวนปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับใหม และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 12. พิจารณาหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จากศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําท่ี           
บ.97/2560 
  ๑) รับทราบหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดํา
ท่ี บ.97/2560 ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน 2560  
  ๒) เห็นชอบมอบอํานาจใหนิติกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ เขารวม          
ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เขารวมฟงคําพิพากษา ในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
และขอคัดสําเนาเอกสารหลักฐาน 
  ๓) เห็นชอบไมประสงคจะยื่นคําแถลงเปนหนังสือหรือพยานหลักฐานประกอบคําแถลงตอศาล
กอนวันนั่งพิจารณาคดีและในระหวางการพิจารณาคดี  
 13. รับทราบรายงานผลการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 14. รับทราบรายงานผลการดําเนินการในศาลปกครอง ตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาล
ปกครอง เสนอ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
  1) รายงานผลการจัดทํารางคํารองขอยื่นเอกสาร คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ          
ท่ี 37/2560 เรื่อง การแกไขปญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ใหศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี         
บ. 97/2560 ระหวาง ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา  ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน ผูถูกฟองคดี 
  2) รายงานการจัดทําคําใหการแกคําฟอง ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี 
บ.226/2559 และคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ระหวางนางสาว กิติญาภัช  ผาดี 
ผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 5 คน ผูถูกฟองคดี 
  3) รายงานการจัดทําคําใหการแกคําฟอง ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 ลงวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2560 ระหวางนายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 4 
คน ผูถูกฟองคดี 
  4) รายงานการยื่นคํารองคัดคานคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมของผูฟองคดีในคดีหมายเลขดําท่ี  
บ.222/2560 ระหวางนายอุเทน เรืองรุง ผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 5 คน           
ผูถูกฟองคดี 
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 15. รายงานการรับ –  จาย งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนสิงหาคม 
2560 ปงบประมาณ 2560 
 16. รับทราบขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ 2556 – 2560 และมอบ
อธิการบดีทบทวนยุทธศาสตรและการบริหารดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอเสนอแนะ        
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 17. รับทราบกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๑๐/2560 ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
2560 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


