
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 4/2560 
วันท่ี 21 เมษายน 2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับทราบการขอลาออกจากตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของ 
ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน บริสุทธิ์ พรอมดวยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีท้ังสี่ตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 
2560 เปนตนไป 
 2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560  
 3. เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 2560 เปนตนไป  
 4. เห็นชอบแตงตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
    1) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ฝายวางแผนและบริหาร 
    2) รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ฝายวิชาการ วิจยัและนวัตกรรม 
    3) อาจารยเฉลิมชัย หาญกลา   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ฝายพัฒนานักศึกษาและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    4) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ฝายประกันคุณภาพองคการและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
    5) อาจารยกันยา  กองสูงเนิน   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
 5. เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ฝายประกันคุณภาพองคการและกิจการสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 6. อนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้  
  1)  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน ไดแก 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)  
    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 2 คน  
  2) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 13 คน ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 10 คน 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   
    -  สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 2 คน  
  3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 คน 
  4) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 93 คน  
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  5) เห็นชอบใหถอนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา รหัส 55217010514 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ เสนอ และตรวจสอบใหถูกตอง กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 7. อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หมูเรียน 582749801  
จํานวน 17 คน ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ตามรายชื่อนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 8. อนุมัติการขอยายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หมูเรียน 582947007 
จํานวน 17 คน และหมูเรียน 582947003 จํานวน 25 คน ของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ตามรายชื่อนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ เสนอ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตภาคฤดูรอน 
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
 9. เห็นชอบแตงตั้ง กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ แทนผูท่ีพนจากตําแหนง ดังนี้  
  1) เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
   (1) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร วชิรปญญาพงศ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  
         ฝายประกันคุณภาพองคการ 
         และกิจการสภามหาวิทยาลัย  
         เปนเลขานุการ 
  2) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
         ฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   
         เปนกรรมการ 
   (2) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
         ฝายวางแผนและบริหาร  
         เปนกรรมการและเลขานุการ 
    และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  3) เลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) อาจารยกันยา  กองสูงเนิน  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝายวิเทศสัมพันธ 
        และกิจการพิเศษ เปนเลขานุการ 
   และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  4) เลขานุการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   (1) อาจารยเฉลิมชัย  หาญกลา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝายพัฒนานักศึกษา 
        และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เปนเลขานุการ 
  5) กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        เทพสตรี  เปนรองประธาน 
   (2) ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผน 
        และบริหาร เปนกรรมการ 
  6) เลขานุการ อนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   (1) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝายประกัน 
        คุณภาพองคการ และกิจการสภามหาวิทยาลัย  
        เปนเลขานุการ 
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  7) กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   (1) อาจารยเฉลิมชัย  หาญกลา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝายพัฒนานักศึกษา 
        และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เปนกรรมการ 
   (2) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝายประกัน 
        คุณภาพองคการ และกิจการสภามหาวิทยาลัย  
        เปนเลขานุการ 
 10. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 11. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน             
มีนาคม 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ              
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ          
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


