
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 20 มกราคม 2560 

ณ หองประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที ่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 น้ัน  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 1. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ดังน้ี 

  1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 วันที ่23 ธันวาคม 2559 โดยขอใหฝายเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองและปรับแกไข ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

  1.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ (1)/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 

 2. อนุมัติใหปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  ดังน้ี  

   1) ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน ไดแก 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)  

     -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

   2)  ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 33 คน ไดแก 

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

     -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  19 คน 

     -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  1 คน 

    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

     -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  2 คน 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

     -  สาขาวิชาการจัดการ   11 คน 

   3)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 5 คน 

   4)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 311 คน  

 3. เห็นชอบแผนการ Reprofile มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี และใหมหาวิทยาลัยฯ นําประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) มาเปนหลัก  

ในการจัดทํา Reprofile รวมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 4. รับทราบกรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 5. อนุมัติการขยายภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษา

มากกวา 5 คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ดังน้ี 
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  1) หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดแก 

   (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุดา  เพชรใส 

   (2) อาจารย ดร.อภิสรรค  ภาชนะวรรณ 

   (3) อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา 

   (4) อาจารย ดร.เสริมทรัพย วรปญญา 

   (5) อาจารย ดร.ภูวดล  จุลสคุนธ 

  2) หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไดแก 

   (1) รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  จันทรเรือง 

   (2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพวัลย คําคง 

   (3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล  ทองแผ 

   (4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง 

   (5) อาจารย ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 

 6. รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 12 คน ดังน้ี 

   1) อนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกขของอาจารยเสนีย เจรญิสขุ พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา ตําแหนง อาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตัวแทนผูรองทุกข) ออกไปอีก 90 วัน             

นับแตวันทีค่รบกําหนดระยะเวลา จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560 

   2) ยกคํารองทกุขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 คน ตามรายงานผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 

    (1) นายพุมพันธ ผิวพรรณงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

    (2) นายรุงโรจน กลัดกลีบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    (3) นางสาวกิติญาภัช ผาดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

ประจําหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

    (4) นางสาวศศิชาล รถกล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

ประจําหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  

    (5) นางสาวพัชรีพรรณ สมวงศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    (6) นางสาวรสรินทร สนิสวัสด์ิ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

ประจําหนวยจดัการศกึษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีอําเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค 

    (7) นายสยามรัฐ  เหียสุรีย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย  

ประจําหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
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    (8) นางสาวกฤษติกา ไกรเรียน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง ธุรการ 

ประจําศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

    (9) นางสาวปทมา  ศรีไพร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง เจาหนาที่ 

บริหารงานทั่วไป สังกัด สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    (10) นายวรุณชาติ ขําละเอียด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักวิชาการ 

โสตทัศนศึกษา สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    (11) นายประพันธ  จินดา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง เจาหนาที่งานอาคาร

และสถานที่ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   3) มอบเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           

ทําหนังสือแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 คน ตามมติสภามหาวิทยาลัย            

ใหประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ทราบ โดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี เปนผูลงนามในหนังสือ 

   4) มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจงมติสภามหาวิทยาลัยใหผูรองทุกข  

จํานวน 11 คน ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว  

 7. รายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการและพนักงาน  

   1) วินิจฉัยวา “พนักงาน” ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

ไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 หมายถึง “พนักงาน” ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

เทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

พ.ศ. 2558 

   2) ยกเลิกคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เฉพาะลําดับ

ที่  6 – 9 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 15/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหมหาวิทยาลัยเรงรัดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี 

จากขาราชการและพนักงาน ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

   3) ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เปนผูมีอํานาจลงนาม

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยอํานาจตามความในขอ 12 ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคณุสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 

และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 

   4) ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรบัการแตงต้ังใหมเริ่ม

ดําเนินการตามหนาที่ ต้ังแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง และรายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให

สัตยาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 

   5) สืบเน่ืองจากอธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เพ่ือให            

การดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนดวยความเรียบรอย มอบฝายบริหารเตรียมการ ดังน้ี 

    (1) การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  

    (2) การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบรหิาร  
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 8. เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 9. รับทราบระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

 10. รับทราบสรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย 

 11. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

ธันวาคม 2559 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 12. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที ่2/2560 วันที ่24 กุมภาพันธ 2560  

เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

   

 

 


