
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 2/2558 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัย 

มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 23 มกราคม 2558  

 2.  รับทราบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง

บริหาร ตั้งแตวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป 

 3.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

  3.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 161 คน ดังนี้ 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    24 คน 

   -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  3 คน 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

   -   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 คน 

        รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

   -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  125 คน 

        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -   สาขาวิชาการจัดการ   7 คน 

   -  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  1 คน 

  3.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 798 คน  

 4.  รับรองขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และขอใหเพ่ิมขอมูลสําเนาคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีอีกหนึ่งฉบับ ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 5.  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

  1)  นางดวงสมร  วรฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

  2)  รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ  อธิการบดี  กรรมการ 

  3)  ศาสตราจารยประดิษฐ  พงศทองคํา  ผูแทนรองอธิการบดี กรรมการ 

  4)  ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ เจียรวิชญกุล ผูแทนรองอธิการบดี กรรมการ  

  5)  ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ  ผูแทนคณบดี  กรรมการ 

  6)  ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง  ผูแทนคณบดี  กรรมการ 
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  7)  อาจารยจุติรัช  อนุกูล    ผูแทนผูอํานวยการ  กรรมการ 

  8)  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน  ผูแทนผูอํานวยการ  กรรมการ 

  9)  ผูชวยศาสตราจารยไกรฤกษ  ยี่เฮ็ง  ผูแทนคณาจารยประจํา  กรรมการ 

  10)  ผูชวยศาสตราจารยสกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารยประจํา  กรรมการ 

  11)  นางภัคจิรา  แทนทอง   ผูแทนขาราชการและพนักงาน กรรมการ 

  12)  นายสมชาย  แกวเกิด   ผูแทนขาราชการและพนักงาน กรรมการ 

  และขอใหมหาวิทยาลัยฯ รับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดําเนินการ 

 6.  เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

  1)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   ประธานอนุกรรมการ 

  2)  นายโอภาส  เขียววิชัย    อนุกรรมการ  

  3)  ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี  อนุกรรมการ 

  4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุดา  เพชรใส อนุกรรมการ 

  5)  อาจารยบุญสนอง  เภาคํา   อนุกรรมการ 

  6)  อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา   อนุกรรมการ 

  7)  นายศุภธี  โตสกุล    อนุกรรมการ 

  8)  ผูชวยศาสตราจารยวันดี  เภาคํา  เลขานุการ 

  9)  นายวัชระ รักษาพล    ผูชวยเลขานุการ 

  10) นางสาวชญานิษฐ  บุญมี   ผูชวยเลขานุการ 

 7.  พิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง 

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554

ดังนี้ 

  1)  รับหลักการ การเสนอพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  

  2)  มอบคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวน

ขอบังคับฯ ตามประเด็นขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 8.  อนุมัติกรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 770,243,100 บาท  

(เจ็ดรอยเจ็ดสิบลานสองแสนสี่หม่ืนสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

 9.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากเดิม นางสาวอัญธิกา มะโนวงศ เปลี่ยนเปน นายกาสัก เตะขันหมาก 
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 10.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  1)  เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

  2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ หารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เก่ียวกับการใชคํานิยาม

ของคําวา “ปดหลักสูตร” และ “งดรับนักศึกษา” ของหลักสูตรดังกลาว โดยดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  

ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 11.  เห็นชอบปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 12.  เห็นชอบปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 13.  เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน 3 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ดังนี้ 

  1)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

  3)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  และใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

  14.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา คณะครุศาสตร  ดังนี้ 

  1)  เห็นชอบปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)  

  2)  เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2551) และใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

 15.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา คณะครุศาสตร ดังนี้ 

  1)  เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ. 2547 

และใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

  2)  เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 
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  3)  เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548) และใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

  4)  เห็นชอบปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2548)  

 16.  รับทราบการถอนวาระรายงานประจําป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 17.  รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2558 

 18. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2558 ประจําเดือนมกราคม 2558 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 19. รับทราบรายงานกรณีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รองเรียนเก่ียวกับการออกใบประกอบวิชาชีพครู 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


