
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 6/2557 
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันที ่16 พฤษภาคม 2557 โดยขอให้แก้ไขตามข้อเสนอ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ (1)/2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยขอให้แก้ไขตามข้อเสนอ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต ดังน้ี 
  3.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 69 คน ดังน้ี 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    19 คน 
   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  1 คน 
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  3 คน 
        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) 
   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 คน 
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  33 คน 
        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
   -  สาขาวิชาการจัดการ   6 คน 
   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2 คน 
   3.2 ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 71 คน 
 4.  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมที่ขอลาออก ดังน้ี 
  1. กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
        1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม  
        1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์  เสนกาศ 
  2.  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
        2.1 อาจารย์จุติรัช อนุกูล  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
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 5. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 6. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

7. พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  

 7.1 ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 7.2 ให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาพิจารณารายละเอียด เง่ือนไข ประเด็นการลาศึกษาต่อ และ ประเด็นการจ้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์อย่างรอบคอบ ทั้งน้ี ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับเดิมมาประกอบการพิจารณา และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

8.  รับทราบการถอนวาระ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือนําไปพิจารณาองค์ประกอบเพ่ิมเติม 

9.  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2557 
 9.1  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ

ครึ่งปี ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 
 9.2  ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ไปดําเนินการ 
 9.3  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ติดตามผลการ

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณถัดไป 
10.  รับทราบสรุปภาพรวมการใช้งบประมาณ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ปีการศึกษา 2556 และขอให้นําข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในปีถัดไป 
 11. เห็นชอบแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 14 คน ดังน้ี 
  1.  นายจาตุรงค์  เจริญทรัพย์ 
  2.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล 
  3.  ดร.นุรักษ์  มโนสุจริตธรรม 
  4.  นายธวัชชัย  เศรษฐจินดา 
  5.  พันเอกประสิทธ์ิ สุขวงศ์ 
  6.  นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ 
  7.  พลตํารวจตรีมนตรี   ย้ิมแย้ม 
  8.  นายรังสรรค์  สละชีพ 
  9.  นายลิขิต  สุนทรสุข 
  10. นายวีรพล  เกิดภู่ 
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  11. นายศิริพจน์  พุกเจริญ 
  12. ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น 
  13. ผศ.สุนทร  ศรีรักษา 
  14. นางสุวรรณา  การุณ 
 12. มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ิมเติม การขอเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

13.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรค์ 
 14. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
 15.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2557 ประจําเดือน ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษา
บุคลากรประจําการ เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 
 16. รับทราบกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปี พ.ศ. 2557 
 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.  
 17. รับทราบการดําเนินการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2556   


