
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  5/2554 

วันที่  27  พฤษภาคม  2554   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

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

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่  5/2554  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2554  นั้น  สภามหาวิทยาลัย               
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  ซึ่งมีผู้บริหารได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  1)  ผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  
  2)  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  
  3)  รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ 
 2.  รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์  การประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระหว่างวันที่  19 – 
20  พฤษภาคม  2554  ณ  โรงแรมดุสิตธานี  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และมอบมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ ในสภามหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 3.  รับทราบก าหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระครูภาวนาโสภณ (สมพร  ฐิตธมฺโม)  
และพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  
2553  ในวันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2554  ณ  หอประชุม 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
  1)  นางพิศมัย    เพียรมนกุล    ประธานกรรมการ  
  2)  นายอนันตชัย    ชัยสวัสดิ์                            รองประธานกรรมการ  
  3)  ดร.วิรัช         จินดากวี                     รองประธานกรรมการ  
  4)  ร้อยต ารวจตรีก าจัด      สุขจันทร์                กรรมการ  
  5)  นางเจือจันทร์             พ.ประสิทธิ์                      กรรมการ  
  6)  พันเอกช านิ               รักษายศ                      กรรมการ  
  7)  พันต ารวจเอกทัตเทพ   ศรีนาค                   กรรมการ  
  8)  นายนริศ                   พงษ์พานิช                         กรรมการ  
  9)  นายนุรักษ์                 มโนสุจริตธรรม                     กรรมการ  
  10) นายประคอง             วุฒิพานิช                        กรรมการ  
  11) ดร.รัตนาวรรรณ         ธนานุรักษ์                    กรรมการ  
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  12) นายวิสาข์                ทองนาค                      กรรมการ  
  13) นาวาอากาศตรีสมเกียรติ ฮุ้นสกุล                        กรรมการ  
  14)  พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย)               กรรมการ  
  15) นายอุดม               ชัยชนะพานิช                      กรรมการ  
  16) ประธานสภานักศึกษา                                     กรรมการ  
  17) นายกองค์การนักศึกษา                                     กรรมการ  
  18) ผศ.ศรินทิพย์    ภู่ส าลี                         เลขานุการ  
 5 .  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.255 4  ประจ าเดือน เมษายน   2554  ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
โดยมอบมหาวิทยาลัยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   
 6.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังนี้ 

     6.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน  58   คน  ดังนี้   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   7 คน  
 - สาขาวิชาการ สอนภาษาอังกฤษ   1 คน  
 - สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน   5 คน  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)  
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               31 คน    
                    บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                     -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               14 คน  
  6.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน      45 คน  
 6.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน  357   คน 
 7.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และของอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 2553  โดยขอให้สรุปแต่ละยุทธศาสตร์ว่า บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
 8.  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้  
  1)  มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วนของ
การประเมินที่ต้องรายงานต่อ สมศ. และ กพร. รวมทั้งก าหนดรูปแบบแบบสอบถามการประเมินตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
  2)  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประมวลข้อมูลในส่วนการปฏิบัติงานจริงที่ต้องใช้ในการประเมินสภา
มหาวิทยาลัย 
  3)  มอบคณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 2. ด าเนินการวางระบบ  
และก าหนดรูปแบบที่สมบูรณ์ในการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
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 9.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา  การจัดการศึกษา
ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....   

10.  อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน  3,048,350  บาท  
ดังนี้   
  1)  งบประมาณเงินรายได้ (บก.ศ.) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ประจ าภาคเรียนการศึกษาฤดูร้อน/2553  
จ านวน  1,898,300  บาท 
  2)  งบประมาณโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) รุ่นที่ 
4  พ.ศ. 2554   จ านวน  1,150,050  บาท 
 โดยขอให้ตรวจสอบระเบียบเพ่ือความชัดเจนในการเบิกค่าตอบแทนการสอน  นักศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาค
ฤดูร้อนด้วย 
 11.  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาการขอ
อุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  สังกัดคณะครุศาสตร์  กรณีถูกสั่งให้ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ  โดยให้ยกค าอุทธรณ์ 
 

  
 
 

********************** 


