
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/2558 

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

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

 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัย  
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 18 กันยายน 2558 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  1)  ปริญญามหาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 38 คน ดังนี้ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    26 คน 
    -   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  1 คน 
    -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  1 คน 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  8 คน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 
    -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 200 คน  
 3.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และให้ปรับแก้ไขข้อความ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 4.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการ 
ปรับแก้ไขข้อความ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 5.  เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรเดช  พิมพ์ทองงาม เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 
 6.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
  1)  นายปราโมทย์  โชติมงคล  ประธานกรรมการ 
  2)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  กรรมการ  
  3)  นายโอภาส  เขียววิชัย   กรรมการ  
  4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี กรรมการและเลขานุการ 
  5)  นายศุภธี  โตสกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 7. พิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี จ านวน 2 ราย และร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในต าแหน่งคณบดี 
  1)  เห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   1.1  ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   จ านวน 60,000 บาท 
   1.2  ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 60,000 บาท 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
  2)  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี ทั้งนี้ ขอให้อ้างอิง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
มาตรา 65/1 ประกอบด้วย  ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 8.  พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน 

1)  เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) 
  2)  มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการในปีถัดไป 
 9.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม  1.  นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
    2.  นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
    3.  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 
    4.  นางสาวณัฎฐกานต์  ทวีสขุ 
    5.  Mr. James Pridmore 
  เปลี่ยนใหม่ 1.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ 
    2.  นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
    3.  นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
    4.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
    5.  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 
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 10. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม  1.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ 
    2.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
    3.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    4.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    5.  นางสาวสุวรรณา  พันแสง 
  เปลี่ยนใหม่ 1.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ 
    2.  นางกันยา  กองสูงเนิน 
    3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    4.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    5.  นางสาวสุวรรณา  พันแสง 
 11.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม  1.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
    2.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    3.  นายท านอง  เจริญรูป 
    4.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    5.  Mr. Patrick Duclou 
  เปลี่ยนใหม่ 1.  นายเกรียงไกร  ใยคง 
    2.  นายท านอง  เจริญรูป 
    3.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    4.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    5.  Mr. Patrick Duclou 
 12.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม  Miss. Yang Junjie เปลี่ยนใหม่ Miss. Xie  Jing 
 13.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  จากเดิม  1.  นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 
    2.  นายตรีเดชน์  กิตติอัชวาลย์ 
    3.  นายฐาปกรณ์  แก้วเงิน 
    4.  นางสาววันวิสาข์  ลจิ้วน 
    5.  นายพงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
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  เปลี่ยนใหม่ 1.  นายสิทธิชัย  วิชัยดิษฐ  
    2.  นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    3.  นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 
    4.  นายกันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 
    5.  นางสาววันวิสาข์  ลจิ้วน 
 14.  รับทราบเรื่องที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจาก 
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 
 15. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2558 ประจ าเดือนกันยายน 2558 ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ  
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 16. รับทราบการตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 17. รับทราบรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 18.  เห็นชอบการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประมวลข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 


