
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 3/2560 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 

ณ หองประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที ่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2560 น้ัน  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 1. รับทราบการแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ดังน้ี 

  1)  อาจารยฑัชวงษ  จุลสวัสด์ิ 

  2)  รองศาสตราจารย ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร 

  3)  อาจารย ดร.กันยา  กองสูงเนิน 

  4)  อาจารยธีรภัทร สุวรรณรจุิ 

 2. รับทราบการแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ดังน้ี 

  กลุมที ่1 ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร วางแผนและทรัพยสิน   

  กลุมที ่2 คณบดีคณะตางๆ ไดแก อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

  กลุมที ่3 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการ

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก อาจารย ดร.จุติรัช  อนุกูล ผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม  

  ทั้งน้ี ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 3. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ (3)/2560 วันที ่8 มีนาคม 2560 โดยมีการแกไข 

 4. อนุมัติใหปรญิญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  ดังน้ี  

  1)  ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 7 คน ไดแก 

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  6 คน 

    -   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  1 คน 

  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 52 คน  

 5. เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําปงบประมาณ 

2560 ประกอบดวย 

  1)  รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

  2)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      รองประธานกรรมการ 

  3)  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผูรับผิดชอบงานวิชาการ  กรรมการ 

  4)  อาจารย ดร.สกุล  คํานวนชัย  ผูแทนคณบดี     กรรมการ 
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  5)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 

  6)  ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย    เลขานุการ 

  7)  นายคทายุทธ  ช่ืนชม       ผูชวยเลขานุการ 

 6.  เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 7. เห็นชอบแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 8. เห็นชอบแตงต้ังกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนคนเดิมที่พนจากตําแหนง 

และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ดังน้ี  

  1)  กรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสนิมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (1)  ผูชวยศาตราจารยวันดี  เภาคํา    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ 

       สภามหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 

  (2)  ผูชวยศาตราจารยธนิดา  ภูแดง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปนกรรมการ 

  (3)  ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  

       วางแผนและทรัพยสิน  เปนกรรมการ 

           และเลขานุการ 

  2)  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (1)  ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  

        วางแผนและทรัพยสิน  เปนกรรมการ 

   (2)  ผูชวยศาตราจารย ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ 

   (3)  อาจารย ดร.ศตพล  มุงค้ํากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนกรรมการ 

   (4)  ผูชวยศาตราจารยศรีสุภา  นาคธน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

            เปนกรรมการ 

   (5)  อาจารยโสพิศ  คํานวนชัย  ขาราชการสายวิชาการ    เปนกรรมการ 

  3)  เลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   (1) อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

            เปนเลขานุการ 

  4)  เลขานุการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดแก    

   (1) อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

            เปนเลขานุการ 

  5)  เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

   (1) ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ 

        สภามหาวิทยาลัย   เปนเลขานุการ 
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  6)  อนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   (1)  อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

              เปนอนุกรรมการ  

   (2)  อาจารย ดร.ศตพล  มุงค้ํากลาง   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอนุกรรมการ 

   (3)  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ 

        สภามหาวิทยาลัย   เปนเลขานุการ 

  7)  กรรมการที่ปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   (1)  ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  

        วางแผนและทรัพยสิน    เปนกรรมการ 

            และเลขานุการ 

 9.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร ดังน้ี 

   จากเดิม  1) ผศ.ธัชวรรณ  หงษนาค 

     2) อ.ดร.สิริพร  ดาวัน 

     3) อ.ภัสยากร  เลาสวัสดิกุล 

     4) อ.อเนก  ออนไสว 

     5) อ.สุเมธ  เปยสิร ิ

   เปลี่ยนใหม 1) ผศ.ธัชวรรณ  หงษนาค 

     2) อ.ดร.สิริพร  ดาวัน 

     3) อ.ภัสยากร  เลาสวัสดิกุล 

     4) อ.อเนก  ออนไสว 

     5) อ.อริญชย  นิลสกุล 

 10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี 

  จากเดิม  1) อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ 

    2) อ.อังคณา  อุดมพันธ 

    3) อ.ชลิดา แสนวิเศษ   

    4) อ.จุฑามาศ  พรรณสมัย 

    5) ผศ.นํ้าเพชร  อยูโต 

  เปลี่ยนใหม 1) อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ 

    2) อ.อังคณา  อุดมพันธ 

    3) อ.สุริยะ  หาญพิชัย 

    4) อ.กัณญพัตส บุญล่ํา 

    5) ผศ.นํ้าเพชร  อยูโต 
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 11. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 12. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

 13. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 14. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 15. อนุมัติการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 16. พิจารณาการขอยายนักศึกษา จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ 

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 

  1) รับทราบการยายนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 13 คน จากหนวยจัดการศึกษา 

นอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  

  2) รับทราบการยายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 10 คน จากหนวยจัดการศึกษา 

นอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 

 17. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

กุมภาพันธ 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 18. เห็นชอบใหบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแตวันที่ 21 เมษายน 2560  

เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 19. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที ่4/2560 วันที ่21 เมษายน 2560  

เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

   

 
 

 

 


