
 

มติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2558 

วันที่ 20 มีนาคม 2558 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัย  

มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1.  การแตงตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี  

  1)  รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 3/2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 

  2)  มอบคณะอนกุรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาประเด็น 

ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 2.  รับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 

 3.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 โดยมีการแกไข  

 4.  อนุมัติใหปรญิญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี ้

  1)   ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 17 คน ดังนี้ 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา    7 คน 

   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  5 คน 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

   -  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  4 คน 

        บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 

  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 171 คน  

 5.  เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดมิที่ขอลาออก ดังนี ้

  1) กรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผูดํารงตําแหนงคณบด ี

   1.1  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ  แกวเงิน 

   1.2  ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง 

  2)  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

   2.1  ผูชวยศาสตราจารยศรสีุภา  นาคธน 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากบัวาระทีเ่หลอือยูของผูซึง่ตนแทน 
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 6.  รับทราบการถอนวาระพิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

 7.  เห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วารสารทางวิชาการ สําหรบัเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีประเด็นขอสงัเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

  1)  วารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

2 ฉบับ ประกอบดวย 

   1.1  วารสารวิทยาจารย 

   1.2  วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

  เปนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรบัในระดับชาติและระดบันานาชาติ (TCI) และ

มีผลบังคบัใชต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2559  

  2)  ใหจัดทําขอมลูผลการตรวจสอบวารสารทางวิชาการทั้ง 2 ฉบับ ตามหลกัเกณฑ ขอ 3 ของประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการ สาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

 8.  อนุมัติงบประมาณ จํานวน 192,600 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) จากงบประมาณ            

เงินรายได สําหรับดําเนินงานโครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปกับวิทยาลัย

พยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2557  

 9. มอบอธิการบดี ดําเนินการจัดทําขอมูลแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ระยะ 5 ป ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา 

 10. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากเดิม  Miss. Liu Nan เปลี่ยนเปน 

Miss. Yang Junjie 
 11.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ดังนี ้

  1)  เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

   จากเดิม   นางสาวปวรี  ยืนยงค   

   เปลี่ยนเปน  นางสาวประนิตดา เพ็งงิ้ว 
  2)  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลกัสูตรไดทําการเปลี่ยนช่ือใหม  

   จากเดิม  นางสาวอรุณศรี สาริพันธ 
   เปลี่ยนเปน นางสาวเขมนจิจารีย  สาริพันธ 
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 12.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 สาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี ้

  1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

   จากเดิม  1.  นายสมโภชน  สายบุญเรอืน 

       2.  นางสาวฉวีวรรณ  โสภาจารีย 

     3.  นางสวิชญา  ศรีไพร 

     4.  นางสาวรัชดาภรณ  อมรชีวิน 

     5.  นางสายสุนี  โพธิ์ตุน 

   เปลี่ยนเปน 1.  นายสัมฤทธิ์  เสนกาศ 

     2.  นางสวิชญา  ศรีไพร 

     3.  นายสมโภชน  สายบุญเรอืน 

     4.  นายธเนส  เลิศจามีกร 

     5.  นายประพนธ  เดนดวง 

  2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)

   จากเดิม  1.  นางธัญณิชา  ทองอยู 

     2.  นายพันธุล  มินวงษ 

     3.  นายกิตติ  โพธิสมภาพวงษ 

     4.  นางกัญญารัตน  อูตะเภา 

     5.  นายประพนธ  เดนดวง 

   เปลี่ยนเปน 1.  นายพันธุล  มินวงษ 

     2.  นางธัญณิชา  ทองอยู 

     3.  นายธนชัย  ปฐมรัตน 

     4.  นางสาวรัชดาภรณ  อมรชีวิน 

     5.  นางจันทร  ชัยประเสริฐ 

  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)

   จากเดิม  1.  นายพิพัฒศรัณย  โพธ์ิบุญ 

     2.  นางสาวกอรวี  ศิริโภคาภิรมย 

     3.  นางสาวปญญชลี  เตาทอง 

     4.  นายธเนส  เลิศจามีกร 

     5.  นางสาวดวงทิพย  รับพรด ี

   เปลี่ยนเปน 1.  นางสาวสจีวรรณ  ปราชญศร ี

     2.  นางสาวกอรวี  ศิริโภคาภิรมย 

     3.  นายกิตติ  โพธิสมภาพวงษ 
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     4.  นางสาวปญญชลี  เตาทอง 

     5.  นางสาวอุไร  เงินงอก 

  4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

   จากเดิม  1.  นายธนชัย  ปฐมรัตน 

     2.  นายไชยพล  กลิ่นจันทร 

     3.  วาที่รอยตรีญาณพัฒน  ลาภพาณิชยกุล 

     4.  นางดวงพร  ไมประเสรฐิ 

     5.  นางสาวสจีวรรณ  ปราชญศร ี

   เปลี่ยนเปน 1.  นายไชยพล  กลิ่นจันทร 

     2.  วาที่รอยตรีญาณพัฒน  ลาภพาณิชยกุล 

     3.  นายพิพัฒศรัณย  โพธ์ิบุญ 

     4.  นางดวงพร  ไมประเสรฐิ 

     5.  นางสาวดวงทิพย  รับพรด ี

 13.  เห็นชอบปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2551  

  2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร พ.ศ. 2548 

  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2548 

  4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย พ.ศ. 2550 

  5)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ พ.ศ. 2550  

  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนกัศึกษาที่ยงัมอียูในหลกัสตูร จนกระทัง่นกัศึกษาคนสุดทายสําเรจ็การศึกษา  

 14.  รับทราบเรือ่งทีส่ํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสบืเนื่องจากมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 

 15. รับทราบรายงานสรุปรายรบั – รายจาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2558 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2558 ประเภทเงินคาบาํรุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรบันักบรหิาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑติสะสม 

  

  

 

 

 

 

 


