
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 12/2558 
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

-------------------------- 
 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัย  
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  1)  ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 65 คน ดังนี้ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    21 คน 
    -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  12 คน 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
    -   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 คน 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  26 คน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ   4 คน 
  2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จ านวน 122 คน 
  3)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 93 คน  
 3. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 4. พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  1)  รับหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  2)  ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดของร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... อีกครั้ง กรณีมีความเห็น
เพ่ิมเติม ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงให้ความเห็นในรายละเอียดพร้อมทั้งปรับแก้ไข และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
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 5.  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  1) รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  2) มอบสภาวิชาการ ประสาน ก ากับ และพิจารณากลั่นกรองการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 6.  เห็นชอบแผนการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2563 และให้มหาวิทยาลัยฯ รับขอ้สังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการสร้างปัจจัยให้ได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 7.  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2559 และขอให้รับข้อสังเกต 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย 
 8.  พิจารณาโครงการจัดซื้อที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
  1)  อนุมัติในหลักการโครงการจัดซื้อท่ีดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
  2)  อนุมัติวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อที่ดิน 
  3)  ให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามกระบวนการและวิธีจัดหาให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ       
ที่เก่ียวข้อง ส่วนราคาซื้อขายที่ดินจะต้องเหมาะสมเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เมื่อด าเนินการแล้ว 
ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 9.  เห็นชอบกรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 10. พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

 1) อนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

 2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  
ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 11. พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 1) อนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
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 2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  
ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 12.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วันหยุดเนื่องจากเหตุพิเศษ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
 13. อนุมัตปิิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยู่ในหลักสูตร จนกระท่ังนักศึกษา 
คนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา 
 14. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  จากเดิม  1.  นางสาวณมน  วรธนานุวงศ์ 
    2.  นายเอกรินทร์  บุญวัฒน์ 
    3.  นายณัฐพล  อึ่งน้อย 
    4.  นายโชติวุฒ ิ ประสพสุข 
    5.  นายกฤษณะพงศ์  แสงแก้ว 
    6.  นายวิจิตกร  ค ารัตน์ 
    7.  นายธาดา  ค าแดง 
    8.  นายกรุงไกร  ปิงยศ 
    9.  นายรุ่งชัย  แก่นสากล 
    10.  นายยุทธนา  พงศ์พฤกษชาติ 
    11.  นายสรศักดิ์  คุณเจตน์ 
    12.  นายพหล  อุดรสถิต 
    13.  นางนิสากรณ์  สิมมา 
  เปลี่ยนใหม่ 1.  นางสาวณมน  วรธนานุวงศ์ 
    2.  นายสุชาติ  พันธ์พรหม 
    3.  นายสมมาตร  สุบรรณพงษ์ 
    4.  นายสกล  นันทศรีวิวัฒน์ 
    5.  นายไชยวัฒน์  ทองช้อย 
    6.  นายธาดา  ค าแดง 
    7.  นายพิชิต  อ้วนไตร 
    8.  นางนิสากรณ์  สิมมา 
 15. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 16. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
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  จากเดิม  1. ศาสตราจารย์สมบูรณ์  สุขส าราญ 
    2. ศาสตราจารย์ชัยอนันต์  สมุทวณิช 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  อนันตธนาชัย 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
    5. อาจารย์วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง 
  เปลี่ยนใหม่ 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
    2.  อาจารย์วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง 
    3.  อาจารย์มยุรี  ทรัพย์เที่ยง 
    4.  อาจารย์ศิริชัย  เพชรรักษ์ 
    5.  อาจารย์อริษา  ลิ้มกิติศุภสิน 
 17.  รับทราบเรื่องที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจาก 
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 18. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ  
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 19.  รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


