
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 7/2559 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 นั้น  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้   

1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 24 มิถุนายน 2559  

 2. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

  1)  ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 32 คน ดังนี้ 

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

    -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  18 คน 

    -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  1 คน 

    -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  3 คน 

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 คน 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รปม.) 

    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  3 คน 

   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

    -  สาขาวิชาการจัดการ   3 คน 

  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 279 คน  

 3. อนุมัตงิบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (เพ่ิมเติม) จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 230,400 บาท (สองแสนสามหม่ืนสี่รอยบาทถวน)  

 4. เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ การกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภทท่ัวไป พ.ศ. .... และใหดําเนินการปรับแกไข 

ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 5. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  1) เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตาม ขอ 6 ของ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  

และใหมหาวิทยาลัยฯ แจงผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

  2) เห็นชอบให รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน

กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใหไดมาซ่ึง

กรรมการสรรหาฯ ตามขอ 6 (5) (6) (7) (8) และ (9) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป ท้ังนี้  

ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันท่ี 

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ  

  3) ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ยังคงปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอไป 

จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหม ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบตามมาตรา 17 วรรคหา  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  4) มอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการในประเด็นสําคัญ 

ท่ีเก่ียวของกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาล 

ในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ดังนี้  

   (1) ดําเนินการตรวจสอบการกําหนดคาตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎ 

ระเบียบท่ีกําหนด ใหกับผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือไม  

หากตรวจพบวามีการดําเนินการในลักษณะดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการยกเลิกและปรับแกไขใหถูกตอง 

   (2) ดําเนินการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายงาน 

สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   (3)  การพิจารณาหลักสูตรใหม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหบรรจุเรื่องไวในระเบียบวาระ

เรื่องอนุมัติ - เพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยไดใชดุลยพินิจพิจารณาหลักสูตรใหมอยางละเอียด รอบคอบ 

สําหรับหลักสูตรปรับปรุงใหบรรจุไวในระเบียบวาระเรื่องอนุมัติ-เพ่ือทักทวง  

   (4) มหาวิทยาลัยฯ ตองกํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ           

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการแตงตั้งคณะทํางาน และสามารถใชระบบกลไกการดําเนินการ 

จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 6. อนุมัติขอเพ่ิมรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรี ของ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
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 7. รับทราบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปกรณ  แกวเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร แทนคนเดิมท่ีขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 

2559 เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 8. รับทราบการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอ

เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 9. รับทราบรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจําป 2558 

ของสํานักงาน ก.พ. 

 10. รับทราบการประชาสัมพันธขอเชิญเขารวมหลักสูตร ของสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

  1) หลักสูตรการบริหารจัดการความตอเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุน 4 ในวันท่ี 16 – 17 

สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร  

  2) หลักสูตรธรรมภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุน 15 ระหวางวันท่ี 22 – 25 สิงหาคม 2559  

ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร  

 11. รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจาก 

มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

 12. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน 

มิถุนายน 2559 ปงบประมาณ 2559 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 

 13. รับทราบกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัย 

เขตภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กําหนดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทรท่ี 15  

สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ อาคารใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


