
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 22 มกราคม 2559 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

-------------------------- 
 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นั้น สภามหาวิทยาลัย  
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมีการเพ่ิมเติมมติสภามหาวิทยาลัย  
ระเบียบวาระท่ี 3.11 ดังนี้ 
  “เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วันหยุดเนื่องจากเหตุพิเศษ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
เสนอ และอนุมัติในหลักการในกรณีท่ีมีเหตุเร่งด่วนพิเศษไม่อาจประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการหยุดเรียน และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ” 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  1)  ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 43 คน ดังนี้ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    11 คน 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  31 คน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 
  2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน 
  3)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 175 คน  
 3.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
  1)  นางดวงสมร  วรฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
  2)  รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดี     รองประธานกรรมการ 
   3)  นายโอภาส เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
   4)  นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
   5)  รศ.ประเทือง ภูมิภัทราคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
   6)  ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย   กรรมการ 
   7)  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
   8)  ผศ.จินตนา  เวชมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
                      และเลขานุการ 
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 4. พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  1)  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขถ้อยค าตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 
  2)  มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 5. พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
  1)  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  2)  มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 6.  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
  1) เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) และขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
  2) มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ติดตามการเตรียม 
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เก่ียวกับคณาจารย์ประจ า มาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
  3) มอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัย และคณะ ควรน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ไปปรับปรุง แก้ไข โดยด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และรายงานผลการด าเนินการให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
เป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(2) มหาวิทยาลัย ควรตรวจสอบหลักสูตรปรับปรุงที่จะครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559  
รวมถึงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุง เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรต่อไป 

(3) มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้น นอกจากมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องพัฒนาให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปแล้ว ยังต้องยกระดับค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้นด้วย 
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 7. พิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีงบประมาณ 2559 
  1) เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่คณะกรรมการฯ เสนอ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการฯ น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณาทบทวนในรายละเอียดของกรอบการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ต่อไป 
  2) เห็นชอบการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้  

(1) การเตรียมความพร้อมเรื่องการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) การปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และบุคลากร 
    8.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิม นางสาวนิธิชญา  ใจเย็น เปลี่ยนเป็น  
นายสนธยา สุขอ่ิม 
 9.  รับทราบเรื่องที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจาก 
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
 10. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนธันวาคม 2558 ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
   
 
 
 
 


