
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  1/2556 

วันท่ี 18 มกราคม 2556   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
---------------------------    

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 น้ัน สภามหาวิทยาลัย           
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

1. รับทราบแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือช่วย 
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สมร่าง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ  เจียรวิชญกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธ์ิ รกัษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
6)  อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
7)  อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

 2.  เห็นชอบแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย 
เทียนขาว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
 4.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 
 5.  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก ดังน้ี 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร  เงินงอก  กรรมการ 
   3)  อาจารย์จิราวรรณ  ฉายาวัฒน์   กรรมการ 
   4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวรรณ  หงษ์นาค  กรรมการ 
   5)  อาจารย์ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล   กรรมการ 
   6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  สงวนศรี  กรรมการ 
   7)  อาจารย์สรรชัย  ชูชีพ    กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
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   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาคํา  กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย  กรรมการ 
   4)  อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์   กรรมการ 
   5)  อาจารย์สายสุนี  โพธ์ิตุ่น   กรรมการ 
   6)  อาจารย์ปัญญ์ชล ี เต่าทอง   กรรมการ 
   7)  อาจารย์กิตติ  โพธิสมภาพวงษ์   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจง้สุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ  กรรมการ 
   4)  อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย   กรรมการ 
   5)  อาจารย์สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ  กรรมการ 
   6)  อาจารย์กุลสมทรัพย์  เย็นฉ่ําชลิต  กรรมการ 
   7)  นางนุชนาฏ  พันธ์ุไชยศรี   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ  
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย  กรรมการ 
   4)  อาจารย์เสนีย์  เจรญิสุข   กรรมการ 
   5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  พันแสง  กรรมการ 
   6)  อาจารย์ชลิดา  แสนวิเศษ   กรรมการ 
   7)  นางสาวจุฑามาศ  ฉมิช้าง   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ  
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  กรรมการ 
   3)  อาจารย์จิราวรรณ ฉายาวัฒน์   กรรมการ 
   4)  อาจารย์สนุทรีย์  วิพัฒครุฑ   กรรมการ 
   5)  อาจารย์จิราวรรณ  สมหวัง   กรรมการ 
   6)  อาจารย์อุษณี  จิตติมณ ี   กรรมการ 
    7)  อาจารย์โสพิศ  คํานวนชัย   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ  
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   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ  กรรมการ 
   4)  อาจารย์เจนจิรา  เดชรักษา   กรรมการ 
   5)  อาจารย์อมรรัตน์  จี้เพชร   กรรมการ 
   6)  อาจารย์ปวรี  ยืนยงค ์    กรรมการ 
   7)  อาจารย์สามารถ  พยอมหอม   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาคํา  กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  กรรมการ 
   4)  นายคนึง  สลุงโครพ     กรรมการ 
   5)  นางสาวขนิษฐา  สุกใส   กรรมการ 
   6)  ผศ.ประมวล  แช่โค้ว    กรรมการ 
   7)  นางสาวจุฑามาศ  ฉมิช้าง   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  กรรมการ 
   4)  นายอานพ  ทองตัน    กรรมการ 
   5)  นายนพดล  มีคณุ    กรรมการ 
   6)  อาจารย์พิธพร  ไทยภูม ิ   กรรมการ 
   7)  นางสาวอรวรรณ  ฉ่ําแสง   กรรมการ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
   1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร  เงินงอก  กรรมการ 
   3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ 
   4)  นางรุ่งทิพย์  คงมานะ    กรรมการ 
   5)  นางรณริน  ผลนิโครธ    กรรมการ 
   6)  อาจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสด์ิ   กรรมการ 
   7)  อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธ์ิบุญ   กรรมการ 

6.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 
       6.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 63 คน ดังน้ี 
       ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
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-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  24 คน 
-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   4 คน                      

    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
-  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   1  คน 

                        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
         -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  21 คน 
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) 

        -   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   8 คน 
  6.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   5 คน 
  6.3 ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  89 คน 
      โดยขอให้ตรวจสอบบัญชีรายช่ือวิทยานิพนธ์ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 7. รับทราบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาฯ  
 8. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยขอให้ปรับปรุงรายงานตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภาฯ ในครั้งต่อไป 
 9.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
 10.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 
 11.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) 
 12.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) 
 13.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
 14.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
 15.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
 16.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาพลศึกษา 
 17.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 18. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 
 19. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 20. รับทราบการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 21. รับทราบการประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม 


