
 

มติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 6/2558 

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 

ณ หองแซฟไฟร 110 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

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

 ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2558 น้ัน สภามหาวิทยาลัย  

มีมติในเรือ่งตาง  ๆดังน้ี 

 1.  รับทราบการโปรดเกลาฯ แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีดังน้ี 

1) นายเฉลิมชัย  ผูพัฒน   

2) นายชนศักด์ิ  บายเที่ยง  

3) นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ   

4) นายธนาคม  จงจิระ  

5) นายปราโมทย  โชติมงคล  

6) นายพนม  ศรศิลป   

7) นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล   

8) นายวิชัย  ศรีขวัญ  

9) นายสมชาย  ฟอนรําดี   

10) นายสุเมธ  แยมนุน  

11) นายสุรชัย  ขวัญเมือง  

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป 

 2.  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 5/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  

 3.  เห็นชอบเลือก นายสุเมธ  แยมนุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 4.  อนุมัติใหปรญิญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 

  1)   ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 43 คน ดังน้ี 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา    15 คน 

   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  1 คน 

   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  3 คน 

        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  22 คน 

        บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2 คน 

  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 488 คน  
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 5.  เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และขอใหอธิการบดี

มอบหมายหนวยงานที่รบัผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 6. เห็นชอบแตงต้ัง นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

นโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 7.  เห็นชอบแตงต้ัง นายพีระศักด์ิ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

บรหิารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 8.  เห็นชอบแตงต้ัง นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 9.  เห็นชอบแตงต้ัง รองศาสตราจารยชนศักด์ิ  บายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 10.  เห็นชอบแตงต้ัง รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 11.  เห็นชอบแตงต้ัง นายปราโมทย โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

ที่ปรกึษาฝายกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 12.  พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ดังน้ี 

  1)  ถอนวาระพิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558  

  2)  ใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใหถูกตองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง 

ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 13. พิจารณาประเด็นวาระเชิงนโยบายทีส่ภามหาวิทยาลัยตองการดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมายใน

ปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 2559 ดังน้ี 

1)  เห็นชอบประเด็นวาระเชิงนโยบายทีส่ภามหาวิทยาลัยตองการดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

ในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 2559 ทั้งน้ี ใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสู

แนวปฏิบัติตอไป  

  2)  มอบอธิการบดี นําขอมูลจากแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 10 ป ที่ไดจากการประชุม

หารือรวมกบันายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มาศึกษาวิเคราะห และนําเสนอเปนวาระเรือ่ง

ศึกษาเชิงนโยบายตอสภามหาวิทยาลัย 
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 14.  เห็นชอบการกําหนดแผน/ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – 

กันยายน 2558) และปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)    

 15.  เห็นชอบปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2549)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทัง้น้ี ใหมหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยูในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษา 

คนสุดทายสําเรจ็การศึกษา 

 16.  รับทราบเรือ่งทีสํ่านักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจาก 

มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2558 เม่ือวันที ่22 พฤษภาคม 2558 

 17.  รับทราบรายงานสรปุรายรับ – รายจาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2558 ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

  

 

 


