
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 12/2559 

วันที่ 23 ธนัวาคม 2559 

ณ หองประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที ่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 น้ัน  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 1. รับทราบการขอพนจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ของศาสตราจารยวิจิตร  ศรสีอาน ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป 

 2. รับทราบคณุภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มี

นักศึกษาตางชาติเขาศึกษา และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 

 3. รับทราบแจงสรุปผลการสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใตรัฐธรรมนูญ” 

และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 

 4.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

  1) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที ่18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการแกไข 

  2) รับทราบความกาวหนาการดําเนินการแกไขปญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ในครั้งตอไป 

 5. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑติ   

  1)  รับทราบการถอนวาระพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

  2)  อนุมัติปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 174 คน  

 6. อนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 5,040,000 บาท (หาลานสี่หมื่นบาทถวน) เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนและการบริหารจัดการ  

 7. รับทราบผลการสํารวจการจัดทําราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่...) พ.ศ. ....  

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และไมมีผลบังคับใชยอนหลัง  

 8. พิจารณาการลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1) รับทราบการขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแตวันที ่19 ธันวาคม 

2559 เปนตนไป 

 2) อนุมัติหลักการ มอบอธิการบดีดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 และ

นําเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาลงนามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ ตอไป 
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  3) มอบอธิการบดีดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

แทนคนเดิมทีพ่นจากตําแหนง ภายในวันที่กําหนด ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณุสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจาก ผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

 9.  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน และ

ผูอํานวยการสํานัก 

  1) เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

(2) ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ  แกวเงิน กรรมการ 

(3) ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน  บริสุทธ์ิ กรรมการ 

(4) ผูชวยศาสตราจารยวนิดา  เพ่ิมศิริ  กรรมการ 

(5) นางสาวขนิษฐา  สุกใส   กรรมการ 

(6) อาจารยเพ็ญนภา  จุมพลพงษ  กรรมการ 

(7) อาจารยอุษณี  จิตติมณี   กรรมการ 

 2) เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

(2) ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง  กรรมการ 

(3) ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน  กรรมการ 

(4) ผูชวยศาสตราจารยชุลีพร  สงวนศรี  กรรมการ 

(5) ผูชวยศาสตราจารยทิพวัลย  คําคง  กรรมการ 

(6) อาจารยภูวดล  จุลสุคนธ   กรรมการ 

(7) อาจารยคธาวุธ  ศรียา   กรรมการ 

 3) เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

(2) ผูชวยศาสตราจารยเพชรสุดา  เพชรใส กรรมการ 

(3) ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน  บริสุทธ์ิ กรรมการ 

(4) อาจารยขวัญชัย  ชัยอุดม   กรรมการ 

(5) อาจารยเจนจิรา  เดชรักษา   กรรมการ 

(6) อาจารยธีรภัทร  สุวรรณรุจิ   กรรมการ 

(7) อาจารยธนวัฒน  พงษศักด์ิ   กรรมการ 
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 4) เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

(2) ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ  แกวเงิน กรรมการ 

(3) อาจารยพงศศรัณย  จันทรชุม  กรรมการ 

(4) อาจารยกอรวี  ศิริโภคาภิรมย  กรรมการ 

(5) อาจารยปญญชลี  เตาทอง   กรรมการ 

(6) อาจารยธนชัย  ปฐมรัตน   กรรมการ 

(7) อาจารยดวงพร  ไมประเสริฐ  กรรมการ 

5) เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

(2) อาจารยจุติรัช  อนุกูล   กรรมการ 

(3) อาจารยพงศศรัณย  จันทรชุม  กรรมการ 

(4) อาจารยมยุรี  ทรัพยเที่ยง   กรรมการ 

(5) นางสาวชวนชม  สมนึก   กรรมการ 

(6) อาจารยปยะพงษ  แดงขํา   กรรมการ 

(7) นายอานพ  ทองตัน   กรรมการ 

6) เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

(2) อาจารยจุติรัช  อนุกูล   กรรมการ 

(3) ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง  กรรมการ 

(4) อาจารยพิธพร  ไทยภูมิ   กรรมการ 

(5) อาจารยวัลยลิกา  สุขสําราญ  กรรมการ 

(6) อาจารยนนทรัฐ  บํารุงเกียรติ  กรรมการ 

(7) นายนพดล  มีคุณ    กรรมการ 

 10.  เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีประกอบดวย 

 (1) นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

 (2) รองศาสตราจารยชนศักด์ิ บายเที่ยง ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 (3) นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 (4) นายเฉลิมชัย  ผูพัฒน ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 (5) นายสมชาย  ฟอนรําดี ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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 (6) นายคนึง  สลุงโครพ ผูแทนขาราชการและพนักงาน     กรรมการ 

 (7) อาจารยกันยา  กองสูงเนิน ผูแทนขาราชการและพนักงาน     กรรมการ 

(8) อาจารยธีรภัทร  สุวรรณรจุิ ผูแทนขาราชการและพนักงาน     กรรมการ 

(9) ผูชวยศาสตราจารยสกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนขาราชการและพนักงาน   กรรมการ 

 11. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง             

พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 

 12. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 

 13. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจาก 

มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

 14. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2559 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 15. รับทราบหนังสือแจกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 เลม คอื หนังสือสวดมนตภาวนา

และบทเจรญิพระพุทธมนตสวดมนตขามป “ทําความดี สงทายปเกา ตอนรับปใหม”  

 16. รับทราบรายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 

 17. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที ่1/2560 วันที ่20 มกราคม 2560  

เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   

 

 


