
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 3/2559 

วันท่ี 18 มีนาคม 2559 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2559 นั้น สภามหาวิทยาลัย  

มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559  

 2. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

  1)  ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 50 คน ดังนี้ 

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  2 คน 

    -   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  2 คน 

    -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  1 คน 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  44 คน 

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

    -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 

  2)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 4 คน 

  3)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 47 คน  

 3.  เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 4.  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  1)  เห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

  2)  การจายเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ควรศึกษาพิจารณา 

เพ่ือความรอบคอบ สมบูรณ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 5.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายไดจากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จํานวน 911,800 บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจาย 

ในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

 6.  เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2558 

และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปดําเนินการปรับปรุงเพ่ือประโยชน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตอไป 
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 7.  เห็นชอบรายงานผลการพัฒนาอาจารย เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และมอบอธิการบดีรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 8.  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 

  1)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            ประธานกรรมการ 

  2)  รองศาสตราจารย ดร.นันทนา  แจงสุวรรณ อธิการบดี      รองประธานกรรมการ 

  3)  ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี  รองอธิการบดี            กรรมการ 

  4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมัฤทธิ์  เสนกาศ คณบดี             กรรมการ 

  5)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุดา  เพชรใส คณบดี             กรรมการ 

  6)  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน  ผูอํานวยการ            กรรมการ 

  7)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 

  8)  อาจารย ดร.ศตพล  มุงคํ้ากลาง   ขาราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ      กรรมการ 

  9)  อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา   ขาราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ      กรรมการ 

  10)  นางรุงทิพย  คงมานะ   ขาราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน     กรรมการ 

  11)  รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย         กรรมการ 

  12)  นายโอภาส  เขียววิชัย   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย         กรรมการ 

  13)  รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย         กรรมการ 

  14)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย         กรรมการ 

  15)  นางสุนันทา  สมพงษ    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย         กรรมการ 

  16)  อาจารยพิธพร  ไทยภูมิ   ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เลขานุการ 

  17)  นายศุภธี  โตสกุล         ผูชวยเลขานุการ 

  18)  นางปนธัญ  พรรษา                    ผูชวยเลขานุการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เปนตนไป 

 9.  อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

คณะวิทยาการจัดการ 

 10. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

 11. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

คณะวิทยาการจัดการ 

 12. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

 13.  อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

 14.  อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559)  

คณะวิทยาการจัดการ 
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 15. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

คณะวิทยาการจัดการ 

 16. อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

 17.  รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจาก 

มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 

 18. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2559 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจดัการศึกษาบุคลากรประจําการ           

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 19. เห็นชอบกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี ระหวางวันท่ี 11 – 12 เมษายน 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


