
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  3/2556 

วันท่ี 22 มีนาคม 2556   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
---------------------------    

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 น้ัน สภามหาวิทยาลัย           
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

1. รับทราบการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556  

2.  รับทราบการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังน้ี 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   สุขเกษม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธ์ิ เสนกาศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) รองศาสตราจารย์กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  รับทราบการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา 
4.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
5.  อนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี ดังน้ี 

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ  เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาคํา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

6.  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
1)  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2)  รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดี                       รองประธานกรรมการ 
3)  ผศ.ขนิษฐา  สมร่าง        รองอธิการบดี    กรรมการ 
4)  ผศ.วันดี  เภาคํา        รองอธิการบดี    กรรมการ 
5)  ผศ.เพชรสุดา  เพชรใส คณบดี     กรรมการ 
6)  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธ์ิ   คณบดี     กรรมการ 
7)  อ.พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
8)  อ.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
9)  อ.ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
10)  นายศุภธี  โตสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการ  
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11)  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
12)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
13)  นายโอภาส  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
14)  นางสุนันทา  สมพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
15)  ผศ.จินตนา เวชมี  รองอธิการบดี    เลขานุการ     

 7.  อนุมัติใหป้ริญญามหาบณัฑิต และปรญิญาบัณฑิต   ดังน้ี 
       7.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 47 คน ดังน้ี 
       ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  13 คน 
-  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   6 คน 
-  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   1 คน   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
       -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 คน 
     รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

             -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  18 คน 
       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) 

         -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   8 คน       
  7.2 ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  16 คน 
 8.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง อําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ที่จัดการศึกษานอก
สถานที่ต้ัง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหน่วยงาน 
          9.  อนุมัติให้หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 4 แห่ง เป็นการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง 
และให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ัง           
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การเปิดสอน           
นอกสถานที่ต้ัง ทั้ง 4 แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 10.  อนุมัติหลักการ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. ... โดยมอบให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
นําไปพิจารณาตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งสภามหาวิทยาลัย          
เพ่ือทราบ 
 11.  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดศึกษาในตําแหน่งรองอธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ และนําผลการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 12.  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม โดยมอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฯ นําข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ ไปดําเนินการทบทวน
นโยบายและทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 13.  เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 ในเดือนเมษายน 2556 จากวันที่ 19 
เมษายน 2556 เป็นวันที่ 26 เมษายน 2556 และคร้ังที่ 7/2556 ในเดือนกรกฎาคม 2556 จากวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
เป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

14. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล 
เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการของ มหาวิทยาลัยฯ ตามจํานวนที่เห็นสมควร พิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ 
การบริหารงานและการดําเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 15. อนุมัติการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(รป.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
 16. รับทราบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 17.  รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

18.  รับทราบรายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน ธันวาคม 2555 – 
กุมภาพันธ์ 2556 

19.  รับทราบการแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการชุดเดิม ที่พ้นจากตําแหน่ง 
20.  รับทราบหลักเกณฑ์การคืนเงินสํารองจ่ายโครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
21.  รับทราบแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ตามที่

มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
22.  รับทราบการแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 


