
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 7/2560 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

--------------------------- 
  
 ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 โดยมีการแกไข 
 2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีพิเศษ (6)/2560 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 โดยไมมีการแกไข 
 3. เห็นชอบราง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แจงผลการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครอง
กลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 ตามท่ี คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ และ
มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม 
 4. เห็นชอบราง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอชี้แจงการตรวจสอบความชอบของ
กฎหมายในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ี คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
ศาลปกครอง เสนอ 
 5. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  ดังนี้   
  1) ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 18 คน ไดแก 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 15 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 คน 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน  
  2) ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 111 คน  
 6. พิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการตรวจ
ประเมิน 
  1) รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏ เทพสตรี  อํ า เภ อตาคลี  จั ง ห วั ดนครส ว ร รค  แ ล ะหลั กสู ต ร รั ฐ ปร ะศาสนศาสตรบัณ ฑิต                                     
ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการตรวจประเมิน  
  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การยายนักศึกษาจากหนวยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอไป 
 
 
 
 

 



- 2 - 
 
 7. เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จํานวน 6 คน ดังนี้ 
   1) ศาสตราจารยอมรวิชช  นาครทรรพ 
   2) ศาสตราจารย นายแพทยสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
   3) รองศาสตราจารยมนตรี  ศิริปรัชญานันท 
   4) รองศาสตราจารยพิพัฒน  พรหมมี 
   5) นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  
   6) นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ 
 8. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี 
  1) เห็นชอบเพ่ิมองคประกอบของคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก จากเดิมจํานวนหนึ่งคน เปนจํานวนสองคน 
  2) เห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ิมเติม ในคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้  
   (1) รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง  ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
   (2) อาจารยเฉลิมชัย  หาญกลา   รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
        และผูประกอบวิชาชีพครู  
 9. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)            
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผลตารางแผนท่ีแสดง          
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) และ
เปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 11. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
  จากเดิม  1) อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน 
    2) ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน 
    3) อ.ชญานุตม  บุญพระเกศ 
    4) Ms.Tomoka  Nagase 
    5) อ.อภิชาติ เกิดทวี 
  เปลี่ยนใหม 1) อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน 
    2) ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน 
    3) อ.ชญานุตม  บุญพระเกศ 
    4) อ.อภิชาติ  เกิดทวี 
    5) อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
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 12. รับทราบรายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
มิถุนายน 2560 ปงบประมาณ 2560 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการ               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 13. แนวทางการแกปญหาการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และแนวทางการรับนักศึกษา
ในอนาคต 
  1) เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา และ
แนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต และมอบอธิการบดีรับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการเพ่ือวางแผนปฏิบัติการตอไป 
  2) มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในการประชุมครั้งตอไป ตามขอเสนอแนะ             
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 14. รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/2560 วันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2560 
เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
ครั้งท่ี 9/2560 วันศุกรท่ี 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 
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