
 

 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 8/2559 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 นั้น  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้   

1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 โดยมีการแกไข 

 2. อนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

  1)  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน  1 คน ไดแก 

   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) 

    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  1 คน 

  2)  ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 26 คน ไดแก 

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  13 คน 

    -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  1 คน 

    -   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  1 คน 

    -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  2 คน 

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

    -   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 คน 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  1 คน 

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

    -  สาขาวิชาการจัดการ   2 คน 

  3)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 66 คน  

 3. อนุมัตงิบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2) จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ีจํานวน 147,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)  

 4. พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....    

  1) เห็นชอบในหลักการราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....  
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  2) คณะกรรมการในระดับหลักสูตร กรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ใหไดรับ

คาตอบแทนในอัตราไมเกินคนละ 5,000 บาท   

  3) มอบคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาราง ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 

กอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 

 5. พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

  1) เห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง 

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแกไขความในขอ 5 ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ

นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
  2) มอบฝายบริหารมหาวิทยาลัย รวมกับคณะกรรมการบริหารงานบคุคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ดําเนินการทบทวนและวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย  

 6. มอบมหาวิทยาลัยฯ นํากรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ  

2558 – 2561 ท่ีเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามหนังสือท่ี ศธ 0509(5).6/ว 1086  

ลงวันท่ี 5 กันยายน 2556 มาใชประกอบการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 7. รับทราบรายงานเบื้องตน การตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ รายงานขอมูลเพ่ิมเติม ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป  

 8.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

      1) เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 

  (1)  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

  (2)  รองศาสตราจารย ดร.นันทนา  แจงสุวรรณ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 

  (3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

  (4)  ดร.นุรักษ  มโนสุจริตธรรม   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 

  (5)  ศาสตราจารยประดิษฐ  พงศทองคํา    รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

  (6)  ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ  เจียรวิชญกุล   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 

  (7)  ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

  (8)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
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  (9)  อาจารย ดร.จุติรัช  อนุกูล     ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

  (10) อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา  คณาจารยประจํา   กรรมการ 

  (11)  อาจารย ดร.เสาวนีย ศรีกาญจนารักษ   คณาจารยประจํา   กรรมการ 

  (12)  นายสมชาย  แกวเกิด     พนักงาน   กรรมการ 

  (13)  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

  ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการใหไดมา ซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึง

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 2) มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะทํางานการสรรหานายก       

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยอธิการบดีเปนผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง 

9. รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจาก 

มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

 10. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

กรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 11. รับทราบการแจกหนังสือสรรพศาสตร สรรพศิลป ถ่ินลพบุรี จากคณะวิทยาการจัดการ 

 12. รับทราบรายงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป 2558 

 13. เห็นชอบขอมูลกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง กับความกาวหนาในการนํานโยบาย Reprofiling ไปสูการปฏิบัติ 

 14. เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 23 กันยายน 2559  

เวลา 14.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 


