
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 1/2558 

วันท่ี 23 มกราคม 2558 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัยมีมติ

ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 19 ธันวาคม 2557  

 2.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 67 คน ดังนี้ 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    25 คน 

   -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  1 คน 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

   -   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 คน 

        รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

   -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  33 คน 

        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -   สาขาวิชาการจัดการ   3 คน 

   -  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  1 คน 

  2.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   จํานวน 1 คน 

  2.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 160 คน  

 3.  เห็นชอบแตงตั้ง นายปญญา แกวเหล็ก เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย แทนคนเดิมท่ีขอลาออกจากตําแหนง ดานการศึกษา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2558 เปนตนไป และให

อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน (2 ป 5 เดือน 24 วัน) 

 4.  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1)  นายวิชัย  ศรีขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

  2)  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  3)  รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  4)  นายบุญปลูก  ชายเกตุ   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  5)  รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  และขอใหดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ โดยใหความสําคัญเรื่องการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย  

เปนพิเศษ  
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 5.  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินและรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

  5.1  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินและรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

  5.2  มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหรอบคอบ ครบถวน สําหรับการเพ่ิมพูนรายได เพ่ือการพัฒนา

การศึกษา และโครงการท่ีจะกอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน ในปงบประมาณ 2558 ตามขอสังเกตของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 6.   เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะสิ้นป 

ปงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) และมีขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  6.1 การเสนอเปลี่ยนเลขานุการคณะกรรมการ เปนบุคคลภายนอกท่ีมิไดเปนผูบริหาร นั้น ใหถือเปน

ขอสังเกตเชิงพฤติกรรม สําหรับผูท่ีเปนเลขานุการ ควรปฏิบัติตามหนาท่ีเปนหลัก 

  6.2  ฝายบริหารมหาวิทยาลัย ควรใหความสนใจในการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู 

การปฏิบัติและรายงานวิธีการแกไขปญหาตอสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะกรรมการ ดําเนินการติดตาม 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 7.  รับทราบรายงานเหตุการณ กรณีเงินทุนการศึกษาสูญหาย และแนวทางการจัดระบบการดูแลรักษา 

เงินบริจาค และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 

 8.  อนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน ณ หนวยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ประจําปการศึกษา 2558  จํานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

  8.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใหเปดรับนักศึกษา

ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 35 คน 

  8.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใหเปดรับนักศึกษา 

ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 35 คน 

 9.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร จากเดิม นายโสภณ  พวงสุวรรณ  เปลี่ยนเปน  นางสาวเสริมทรัพย  

วรปญญา   

 10.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

  10.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

จากเดิม นางสาวพันธวลี  รวมรีย  เปลี่ยนเปน  นางสาวหงสกุล  เมสนุกูล 

  10.2  หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวทิยาการจดัการ 

จากเดิม นางสาวบุญญเลขา  มากบุญ  เปลี่ยนเปน นายกานต  เชื้อวงศ 

 11.  เห็นชอบปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)  

คณะวิทยาการจัดการ 
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 12.  มอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนขอมูล กรณีการงดรับนักศึกษาและกรณีการปดหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยประสานงาน 

กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอสภา

มหาวิทยาลัย 

13.  รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 

 14. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2558 ประจําเดือนธันวาคม 2557 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 15.  รับทราบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


