
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/2559 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
--------------------------- 

 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น สภามหาวิทยาลัย  
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559  
 2. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  1)  ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 46 คน ดังนี้ 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  43 คน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ   3 คน 
  2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 35 คน 
  3)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 1,228 คน  
 3.  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  3.1  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  3.2  มอบอธิการบดี น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ จัดท ารายงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ระยะ 4 ปี เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
  1)  นายวิชัย  ศรีขวัญ    ประธานกรรมการ 
  2)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   กรรมการ 
  3)  นางดวงสมร  วรฤทธิ์    กรรมการ 
  4)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  กรรมการ 
  5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ กรรมการ 
  6)  อาจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์   กรรมการ 
  7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  กรรมการ 

 
 
 



- 2 - 
 
  8)  อาจารย์พงศ์ศรัณย์   จันทร์ชุ่ม  กรรมการ 
  9)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี  กรรมการและเลขานุการ 

5.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
  2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  กรรมการ 
  3)  อาจารย์พงศศ์รัณย์  จันทร์ชุ่ม   กรรมการ 
  4)  อาจารย์มยุรี  ทรัพย์เที่ยง   กรรมการ 
  5)  อาจารย์ชลิดา  แสนวิเศษ   กรรมการ 
  6)  อาจารย์ภาคภูมิ  เฉลิมวัฒน์   กรรมการ 
  7)  อาจารย์ญาณเทพ  อารมย์อุ่น   กรรมการ 

6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้ 
  จากเดิม  1. อาจารย์วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 

2. อาจารย์อุเทน  เรืองรุ่ง 
3. อาจารย์สมชาย ดีละม้าย 
4. อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์ 
5. อาจารย์ศศิชาล์  รถกล 

  เปลี่ยนใหม่ 1. อาจารย์วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 
2. อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์ 
3. อาจารย์ชลิดา  แสนวิเศษ 
4. อาจารย์จุฑามาศ  พรรณสมัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าเพชร  อยู่โต 

 7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม   1. อาจารย์ชัยวัฒน์  มัจฉาธิคุณ 

2. อาจารย์ชลิดา  แสนวิเศษ 
3. อาจารย์วันวิสา  แย้มกระจ่าง 
4. อาจารยจ์ุฑามาศ  พรรณสมัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสงี่ยม 
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  เปลี่ยนใหม่ 1. อาจารย์วันวิสา  แย้มกระจ่าง 
2. อาจารย์อุเทน  เรืองรุ่ง 
3. อาจารย์ชัยวัฒน์  มัจฉาธิคุณ 
4. อาจารย์ศศิชาล์  รถกล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสงี่ยม 

 8.  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  จากเดิม  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี  ปานเจริญ 

2. อาจารย์พินิจนันท์  เนื่องจากอวน 
3. อาจารย์กมลวรรณ  รินทรามี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  บุญกุศล 
5. อาจารย์ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค์ 

  เปลี่ยนใหม่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
2. อาจารย์พินิจนันท์  เนื่องจากอวน 
3. อาจารย์กมลวรรณ  รินทรามี 
4. อาจารย์ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี  ปานเจริญ 

 11. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาด าเนินการก าหนดการใช้ค าน าหน้านามของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 12. รับทราบเรื่องที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจาก 
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
 13. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนมกราคม 2559 ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
  


