
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 2/2560 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 

ณ หองประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที ่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ 2560 น้ัน  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 1. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ดังน้ี 

  1.1 เห็นชอบการขอแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 

3.6 รายงานผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผูแทนขาราชการ และพนักงาน โดยยกเลิกมติ

สภามหาวิทยาลัย ขอ 5  หนา 64 ความวา 

  “5. สืบเน่ืองจากอธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ 7 มนีาคม 2560 เพ่ือใหการดําเนินการ

ในเรื่องตางๆ เปนดวยความเรียบรอย มอบฝายบริหารเตรียมการ ดังน้ี 

   1) การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  

   2) การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบรหิาร”  

  1.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ (2)/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 

 2. อนุมัติใหปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  ดังน้ี  

   1) ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน ไดแก 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)  

     -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  2  คน 

   2)  ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน ไดแก 

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

     -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  16 คน 

     -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  2 คน 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

     -  สาขาวิชาการจัดการ   6 คน 

   3)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 คน 

   4)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 731 คน  

 3. อนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได โครงการความรวมมือในการจดัการเรียนการสอน  

กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 164,880 บาท              

(หน่ึงแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) เพ่ือใชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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 4. พิจารณาแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  4.1 เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน  บริสทุธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแตวันที่ 8 มีนาคม 2560 เปนตนไป 

  4.2 เห็นชอบกาํหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่พิเศษ (3)/2560 วันที ่8

มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 5. พิจารณาการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  5.1 รับทราบรายงานผลการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอ  

  5.2 แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย กับแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ  

ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 มีความหมายเดียวกัน ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถ

ปรับแกไขเอกสารแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอเปนแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตร ีตอสภามหาวิทยาลัยได 

  5.3 กําหนดใหผูที่ไดรับการคดัเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ตามขอ 10 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 ใชเวลานําเสนอ

แนวนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัย ทานละไมเกิน 30 นาที  

โดยไมมีการตอบคําถาม 

 6. อนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศลิปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และงดรับนักศึกษา ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ทั้งน้ี ใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแล

นักศึกษาที่ยังมอียูในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

 7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี 

  จากเดิม  1. ผศ.สํารวม  วารายานนท 

    2. ผศ.ทศันีย  กระตายอินทร 

    3. ผศ.มานิตา  ศรีสาคร 

    4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 

    5. อ.ชนิตตา  โชติชวง 

  เปลี่ยนใหม 1. ผศ.สํารวม  วารายานนท 

    2. ผศ.ทศันีย  กระตายอินทร 

    3. อ.ปริญญา  เงินพลอย 

    4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 

    5. อ.ชนิตตา  โชติชวง 
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 8. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  จากเดิม  1. อ.วันวิสา  แยมกระจาง 

    2. อ.อุเทน  เรอืงรุง 

    3. อ.ชัยวัฒน  มัจฉาธิคุณ 

    4. อ.ศศิชาล  รถกล 

    5. รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 

  เปลี่ยนใหม 1. อ.วันวิสา  แยมกระจาง 

    2. อ.ธัชพล  ทดีี 

    3. รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 

    4. อ.ชลิดา  แสนวิเศษ 

    5. อ.จุฑามาศ  พรรณสมัย 

 9. รับทราบสรปุการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย 

 10. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

มกราคม 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


