
 

มติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 5/2558 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 น้ัน สภามหาวิทยาลัย  

มีมติในเรื่องตาง  ๆดังน้ี 

 1.  รับทราบการเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สูอนาคตทีท่าทาย” ระหวางวันที ่18 – 19 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมแซฟไฟร 204 – 205 

ช้ัน 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยการประชุมอมิแพค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

 2.  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558  

 3.  อนุมัติใหปรญิญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 

  1)   ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 29 คน ดังน้ี 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา    16 คน 

   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  6 คน 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 คน 

        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  4 คน 

        บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 

   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 

  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 79 คน  

 4.  เห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

 5.  เห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไดรบัการบรรจุและแตงต้ังกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ไดรับเงินเดือนปรับเพ่ิม 

ตามคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

 6.  เห็นชอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2557 

 7.  อนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557 
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 8.  เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี 

  จากเดิม  1.  นางศิริพร วงษขันธ 

    2.  Mr.Patrick  Duclou 

    3.  Mr.James Pridmore 

  เปล่ียนเปน 1.  นายสมชาย วัชรปญญาวงศ 

    2.  นางสาวศศิลักษณ  รอดโพธ์ิทอง 

    3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 

 9.  เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี 

  จากเดิม  1.  นางสาวศศิลักษณ  รอดโพธ์ิทอง 

    2.  Mr.Pierre Bruneau 

  เปล่ียนเปน 1.  นางสาวณัฎฐกานต  ทวีสุข 

    2.  Mr.James Pridmore 

 10. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี 

  จากเดิม  1.  นางรุงทิวา  เกตุมาก 

    2.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 

    3.  นายพงษเทพ  ไทยฉาย 

  เปล่ียนเปน 1.  นางศิริพร  วงษขันธ 

    2.  นายทํานอง  เจริญรูป 

    3.  Mr.Patrick  Duclou 

 11.  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏบัิติ และคนควา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 12.  เห็นชอบปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรบัปรุง  

พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ทั้งน้ี ใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยูในหลักสูตร จนกระทัง่

นักศึกษาคนสุดทายสําเรจ็การศึกษา 

 13.  เห็นชอบการขอแกไขรายละเอียดเกี่ยวกับรหสัวิชา และหนวยกิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

(อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 14.  รับทราบเรือ่งทีสํ่านักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 
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 15. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2558 ประจําเดือนเมษายน 2558 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 16. รับทราบรายงานประจําป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 


