
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี 6/2556 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกรียติ 1 ชัน้ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

  ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
 มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันที ่17 พฤษภาคม 2556 โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 

  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 72 คน ดังนี้ 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    31 คน 

   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  6 คน 

   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  7 คน 

        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  18 คน 

        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  10 คน 

  2.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 6 คน 

  2.3 ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  144 คน 

 3.  เห็นชอบแต่งต้ังศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย เป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ศาสตราจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ ทีข่อลาออกจากตําแหน่ง  

 4.  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 6 คน ดังน้ี 

  1)  ศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ีสังข์ศร ี

  2)  นายไพศาล ตันตสุทธิกุล 

  3)  ดร.พรศรี ฉิมแก้ว 
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  4)  นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข ์

  5)  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ ์

  6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 

 5. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 30,345,783.40 บาท เพ่ือดําเนินการ ดังน้ี 

  5.1  เตรียมการรับ  ครม.สัญจร จํานวน 21,392,900.00 บาท 

  5.2  การปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง และศูนย์พัฒนา

บุคลากรภาครัฐและเอกชนหนองช้างนอน จํานวน 8,952,883.40 บาท  

 6.  เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปีงบประมาณ 2556 

 7. เห็นชอบร่างปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยเปลี่ยนแปลงการ 

ประชุม ครั้งที่ 10 ในเดือนตุลาคม 2557 จากวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2557 

 8. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่1 ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2555 

 9. เห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร ประจําปี ๒๕๕๖ เสนอมอบฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูล เรื่อง มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ง

เอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

 10. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

  1.  นายวิชัย ศรีขวัญ    ประธานกรรมการ 

      (ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) 

  2.  นายพีระศักด์ิ ศรีสุพล    กรรมการ 

       (ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

  3.  นางดวงสมร วรฤทธ์ิ    กรรมการ 

       (ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี) 

  4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ กรรมการ 

       (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

  5  อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ ์  กรรมการ 

       (ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ) 
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  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ ปรีชา  กรรมการ 

      (ผู้แทนคณาจารย์) 

  7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  กรรมการและเลขานุการ 

      (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา) 

  เพ่ือดําเนินการพิจารณาเสนอร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลกั 

3 ส่วน ได้แก่ นโยบายของอธิการบดี นโยบายกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนโยบายชาติสําคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับ

อุดมศึกษา 

 11. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2554 สาขาวิชาการจัดการ 

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 12. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาการจัดการ 

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 13. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 14. เห็นชอบการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชา           

รัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 15. รับทราบสรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 

พฤษภาคม 2556 

 16. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2556 ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ          

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงิน

บัณฑิตสะสม 

 17. รับทราบรายงานผลการประเมินการจัดประชุม ประจําปี พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบฝ่าย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจ้งผลการประเมินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2556 ใหส้ภามหาวิทยาลัย 

ทั้ง 4 แห่ง และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนําผลการประเมนิการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัย

ทราบ  
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2. แจ้งผลการประเมินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2556 ใหม้หาวิทยาลัยที่เข้ารว่ม

สังเกตการณ์ทราบ โดยสรุปเฉพาะสาระสําคัญ 

 18. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2555 

 

 

   

 


