
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 11/2559 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

ณ หองประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที ่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 น้ัน  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา แทนคนเดิมที่พนจากตําแหนง 

กอนครบวาระ ผูที่ไดรับการเลือก คือ รองศาสตราจารย ดร.สรายุทธ  เสง่ียม มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่

เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน (ต้ังแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560) 

 2.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที ่21 ตุลาคม 2559 โดยมีการแกไข 

 3.  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑติ   

  1)  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  ดังน้ี 

   (1)  ปรญิญามหาบัณฑิต จํานวน 22 คน ไดแก 

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

     -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  8 คน 

     -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  6 คน 

    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

     - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  3 คน 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

     - สาขาวิชาการจัดการ   5 คน 

   (2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 161 คน 

   (3)  ปรญิญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 133 คน  

  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 4.  อนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 เรื่อง  

ออกไปอีกไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 และใหเรงรัดดําเนินการ 

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 5. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาํปการศึกษา 

2558 และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 
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 6. พิจารณารายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

  1) รับทราบรายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภาพ

ปญหา 

  2) มอบอธิการบดี รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และใหนําเสนอรายละเอียดแนวทางการแกไขปญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร ตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

 7. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจําป พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 8. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 และมอบมหาวิทยาลัยฯ  

รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 9. พิจารณาราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ศ. .... 

  1)  อนุมัติหลักการราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

  2)  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาตรวจสอบ และ 

ปรับแกไขขอความราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอประธานคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลฯ ลงนามในประกาศฯ ตอไป 

 10. เห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) และปรับแกไขถอยคําในราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 11. เห็นชอบราง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ

ปรับแกไขกําหนดเวลาในลําดับที่ 9 ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 12. เห็นชอบราง ปฏิทินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก และมอบมหาวิทยาลัยฯ 

รับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป  

 13. เห็นชอบราง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 

 14. เห็นชอบราง แผนงานในภารกิจของหนวยงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และมอบมหาวิทยาลัยฯ  

รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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 15. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี 

  จากเดิม  1. อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา 

    2. อาจารยบุญสนอง  เภาคํา 

    3. อาจารยเสนีย  เจรญิสุข 

    4. อาจารยอรวรรณ  ดานวราวิจิตร 

    5. อาจารยรุงโรจน  กลัดกลบี 

  เปลี่ยนใหม 1. อาจารยบุญสนอง  เภาคํา 

    2. อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา 

    3. อาจารยอรวรรณ  ดานวราวิจิตร 

    4. อาจารยพิธพร  ไทยภูม ิ

    5. อาจารยเบญจพร  บุญสยมภู 

 16. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 

  จากเดิม  1. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 

    2. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 

    3. ผศ.ธรณ ี เพ็ชรเสนา 

    4. ผศ.สุนทร  สุวรรณโฉม 

    5. อาจารยสุชาดา  สวัสดี 

  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 

    2. ผศ.ธรณ ี เพ็ชรเสนา 

    3. อาจารยสุชาดา  สวัสดี 

    4. อาจารยภาวิณี  เทียมดี 

    5. อาจารยปยวรรณ  พันส ี

 17. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดังน้ี 

  จากเดิม  1. อาจารย ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 

    2. รศ.นวลนอย  บรมรัตนพงศ 

    3. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล 

    4. ผศ.ประมวล  แซโคว 

    5. อาจารย ดร.อําพล จุปะมัดถา 
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  เปลี่ยนใหม 1. อาจารย ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 

    2. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล 

    3. ผศ.ประมวล  แซโคว 

    4. ผศ. ดร.อําพล จุปะมัดถา 

    5. อาจารย ดร.รัติยาพร  ใจดี 

 18. อนุมัติการปรับแกไขช่ือหลักสูตร “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)”  

คณะวิทยาการจัดการ โดยแกไขช่ือหลักสูตรเปน “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2559)” คณะวิทยาการจัดการ 

 19. รับทราบการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 39/2559  

เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

 20. รับทราบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทําจุดเนน และเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 21. รับทราบสรุปรายงานการเขาอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา” รุน 2 

 22. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจาก 

มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 

 23. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

ตุลาคม 2559 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 24. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที ่12/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559  

เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   

 

 

 


