
มติการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
คร้ังที่  11/2553 

วันที่  25  พฤศจิกายน  2553   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
---------------------------    

 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  11/2553  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2553  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอดังน้ี 
 1. รับทราบเร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติประจําปี 2553  “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่”  ระหว่างวันที่  13 – 15  ธันวาคม  2553  ณ  
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลลาดพร้าว   
 2.  รับทราบรายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ในประเด็น  ดังน้ี 
 2.1  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
ประจําเดือนกันยายน  2553  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการจัด
การศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร 
 2.2  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2552 -  30  กันยายน  2553  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ  เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
 2.3  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
ประจําเดือนตุลาคม  2553  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการจัด
การศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 3.  รับทราบรายงานสรุปผลการรับ – จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ 2553  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีประเด็นสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไปคือ  เร่ืองค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านที่เพ่ิมข้ึนมาก 
 4.  รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจํา  ซึ่งได้ดําเนินการเลือกเมื่อวันที่  23  
พฤศจิกายน  2553  และมีผู้ได้รับเลือก  ดังน้ี 
  1.  อาจารย์ภูมิกิติ  จารธุนนนท์ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  3.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล 
  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง  3  ปี  นับตั้งแต่วันที่  29  พฤศจิกายน  2553  เป็นต้นไป 
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 5.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     5.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  46   คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   7 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   2 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               32 คน    
                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                     -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               5 คน 
 5.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      33 คน 
 5.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  266   คน 
 6.  เห็นชอบในหลักการจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระ และมอบ
มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดรูปแบบ  โครงสร้าง  อัตรากําลัง  และภาระงานของสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 7.  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมสาระความรู้และสมรรถนะในคําอธิบายรายวิชาตามเน้ือหาวิชาชีพครู  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2548  จํานวน 6 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2549  จํานวน 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     
 8.  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  คน  ได้แก่  นายบุญชู  นาถวงษ์  นายวิชัย  ศรีขวัญ  
นายบุญปลูก  ชายเกตุ  นายโอภาส  เขียววิชัย  และนางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  เป็นคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อน
เงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้             
มีอํานาจเชิญข้าราชการ  หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาได้ 
 9.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินรายได้สะสม  จํานวนเงิน  27,201,600  บาท   
เพ่ือดําเนินการดังน้ี 
 9.1  งบประมาณโครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการคลัง)  จํานวนเงิน  
501,600  บาท  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 9.2  งบประมาณเงินสะสมบัณฑิตศึกษา   
  9.2.1  จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนที่สร้างใหม่ของศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ศูนย์การศึกษาอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   ศูนย์การศึกษาอําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  จํานวน  
10,800,000  บาท 
  9.2.2  ก่อสร้างโครงการวิทยาคารบ้านหนองช้างนอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อําเภอโคกสําโรง  
จังหวัดลพบุรี  จํานวน  3,900,000  บาท 
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  9.2.3  ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสิงห์บุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จังหวัดสิงห์บุรี  จํานวน  10,000,000  บาท 
  9.2.4  จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จํานวน  2,000,000  บาท 
 10.  มีมติจากการพิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ดังน้ี 
 10.1  อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องขอร้องทุกข์การตัดสิทธ์ิการศึกษาดูงานของข้าราชการ
และพนักงานต่อไปอีก 60 วัน  และให้แจ้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดําเนินการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลเดิมท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารมาแล้ว   
 10.2  ให้ยกคําร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมของข้าราชการ  กรณีการพิจารณากําหนดตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  โดยให้ชะลอเรื่องไว้ก่อนจนกว่า ก.พ.อ. จะมีประกาศหลักเกณฑ์  และวิธีการดําเนินการในการกําหนดระดับ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร   
 11.  เห็นชอบรายงานการดําเนินการทางวินัย  และการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานโดยให้ไล่ออกจาก
ราชการ  และให้ตรวจสอบคําสั่งว่า  วันที่ออกจากราชการตรงกับวันใด   
 

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


