
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 4/2557 

วันที่ 25 เมษายน 2557 

ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี

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

  ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1. รับทราบการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 2.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันที ่21 มีนาคม 2557 โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต ดังน้ี 
  3.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 80 คน ดังน้ี 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    18 คน 
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  9 คน 
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  51 คน 
        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
   -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 
   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
   3.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  411 คน 
 4.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 5.  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  5.1  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน  
  5.2  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์  อธิการบดี    กรรมการ 
  5.3  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ กรรมการ 
  5.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
  5.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
  5.6  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ํากลาง  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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  5.7  อาจารย์เสนีย์  เจรญิสขุ  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  5.8  นายพีระศักด์ิ  ศรสีุพล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  5.9  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  5.10 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  5.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง รองอธิการบดี    เลขานุการ 
 6.  เห็นชอบการปรบัวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 - 2560 ดังน้ี 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม” 
 7.  อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 8.  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสตูรและคําอธิบายรายวิชา หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
 9.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 
  9.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   จากเดิม  นายสุรยุทธ  ทองคํา    
   เปลี่ยนเป็น   นางสาวอรวรรณ  แท่งทอง 
  9.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
   จากเดิม   นางสาวจินตนา  ตรีสุวรรณ และ นางทันทวิา  เหนียวจันทึก 
   เปลี่ยนเป็น   นายกฤษณะ  ย้อมสี  และ นางสาวเขมิกา  สงวนพวก 
  9.3  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
   จากเดิม   นางสาวปวีณ์สุดา  พงษ์โอภาส   
   เปลี่ยนเป็น   นายสุรยุทธ  ทองคํา 
  9.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   จากเดิม   นางสุนีย์  เลิศชนะชมภู    
   เปลี่ยนเป็น   นางอมรรัตน์  ช้างน้อย 
 10. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 
 11.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2557 ประจําเดือน มีนาคม 2557 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ         
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 
 12.  รับทราบรายงานประจําปี 2 ฉบับ ดังน้ี 
  1)  รายงานประจําปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  
  2)  รายงานประจําปี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานทั้งสองฉบับ  หากมีประเด็นข้อซักถามใหนํ้าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 



 


