
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 8/2558 

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
-------------------------- 

 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นั้น สภามหาวิทยาลัย  
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1.  รับทราบการเลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2558 จากเดิมวันที่ 21 สิงหาคม 2558
เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2558  
 2.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
  1)  ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน 30 คน ดังนี้ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    15 คน 
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  2 คน 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
    -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  6 คน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    -  สาขาวิชาการจัดการ   6 คน 
    -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  1 คน 
  2)  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 63 คน  
 4. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยน าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งต่อไป 
 5. พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
  1) เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
  2) ขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบอธิการบดีรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
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 6.  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
  1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
  2)  รองศาสตราจารย์โกศล  มีคุณ 
  3)  นางพรศรี  ฉิมแก้ว 
  4)  นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์ 
  5)  รองศาสตราจารย์วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ 
  6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมทัศน์  จิระเดชะ 
 7.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
  1)  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานกรรมการ 
  2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี  กรรมการ 
  3)  นายโอภาส     เขียววิชัย กรรมการ 
  4)  รองศาสตราจารย์ประเทือง   ภูมิภัทราคม กรรมการ 
  5)  รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการ 
  6)  อาจารย์พิธพร    ไทยภูมิ  กรรมการ 
  7)  นายศุภธี   โตสกุล  กรรมการ 
  8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา   เวชมี  เลขานุการ 
  9)  นางสาวชญานิษฐ์    บุญมี  ผู้ช่วยเลขานุการ   
 8. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  จากเดิม  1.  นายพงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 
    2.  นางนันทนา  แจ้งสุวรรณ์ 
    3.  นางสาวจิราวรรณ  ฉายาวัฒน์ 
    4.  นางสาวเจนจิรา  เดชรักษา 
    5.  นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีแก้ว 
  เปลี่ยนใหม่ 1.  นายพงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 
    2.  นางดวงใจ  บุญกุศล 
    3.  นางสาวเจนจิรา  เดชรักษา 
    4.  นางสาวปาริสัชชา  แสงสุวรรณ 
    5.  นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีแก้ว 
 9.  เห็นชอบปิดแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และแขนงวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 10. รับทราบเรื่องที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจาก 
มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
 11. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2558 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ  
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม 
 12. รับทราบการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2558  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 


