
มติการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  2/2554 

วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2554   
ณ ห้องประชุมศาลาช่ืนอารมณ์ 

  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
---------------------------    

 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2554  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  ให้ความเห็นชอบปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้ปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 5.5  ของเงินเดือนปัจจุบัน 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังน้ี 
  1)  รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย์ ประธาน 
  2)  ผศ.ดร.สุรชัย  เทียนขาว กรรมการ 
  3)  ผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการ 
  4)  ผศ.สุเทพ  อ่อนไสว  กรรมการ 
  5)  รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ กรรมการ 
  6)  ผศ.วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ กรรมการ 
  7)  ผศ.ศรินทิพย์  ภู่สําลี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.  อนุมัติในหลักการกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2554 – 2558  และปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังต่อไป 
 4.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตตรี  พ.ศ. ....  โดยเพ่ิมเติมข้อความที่ระบุวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ 
 5.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงาน           
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ. .... 
 6.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554  ประจําเดือน มกราคม  2554  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 7.  รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจํา  ซึ่งได้ดําเนินการเลือกเมื่อ
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2554  และมีผู้ได้รับเลือก  ดังน้ี 
  1)  ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  2)  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
  3)  ผศ.พรรณนิภา  เดชพล 
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  4)  ผศ.ดร.เพชรสุดา  เพชรใส 
  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป 
 8.  รับทราบประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  2554  
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2554  เป็นต้นไป 
 9.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     9.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  74   คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   2 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   6 คน 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
 - สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   1 คน 
 - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    18 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               35 คน    
                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                     -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               12 คน 
 9.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      41 คน 
 9.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  19   คน 

 10.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

  1)  นายบุญชู  นาถวงษ์   ประธาน 
  2)  รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย์  กรรมการ 
  3)  นายศุภธี  โตสกุล   กรรมการ 
  4)  ผศ.นิคม  สยังกูล   กรรมการ 
  5)  ผศ.ดร.อุไร  เงินงอก   กรรมการ 
  6)  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  กรรมการ 
  7)  ผศ.พรรณนิภา  เดชพล  กรรมการ 
  8)  ว่าท่ีร.ท.ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการ 
  9)  รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  กรรมการ 
  10)  นายโอภาส  เขียววิชัย  กรรมการ 
  11)  ผศ.ศรินทิพย์  ภู่สําลี   เลขานุการ 

11.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน  
11,488,200  บาท  เพ่ือดําเนินการ  ดังน้ี   
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 1)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1  ค่าดําเนินการจัดสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ปีงบประมาณ  2554 (เพ่ิมเติม)  
จํานวน  225,800  บาท 
  1.2  โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นท่ี 7  เข้าเรียนภาคการศึกษา
ท่ี  2/2553 จํานวน  7,462,400  บาท 
 2)  เงินสะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา)  สําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาอําเภอ          
ชัยบาดาลจํานวน  3,800,000  บาท 
 12.  เห็นชอบหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 

-  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชา
การตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

-  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
-  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
-  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาบัญชี   

  -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรใหม่  สาขาการจัดการ  
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 13.  เห็นชอบการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  โดยให้ยุบศูนย์การศึกษา 6 แห่ง  ได้แก่            
1. ศูนย์การศึกษาอําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 2. ศูนย์การศึกษาสิงห์บุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  3. ศูนย์การศึกษา
สุพรรณภูมิ อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 4. ศูนย์การศึกษาอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  5. ศูนย์การศึกษา
อ่างทอง (โรงเรยีนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง) อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  และ 6. ศูนย์การศึกษาไอ-แมท อําเภอเฉลิม-
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  โดยงดรับนักศึกษาทุกหลักสูตรตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สําหรับ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ให้จัดเข้าเรียนในสถาบันหลัก หรือศูนย์ฯ ที่เหลืออยู่  ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ            
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  และเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาทั้ง 4 แห่งท่ีมีอยู่ ดังน้ี 
   1)  โครงการจัดตั้งวิทยาเขต เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสิงห์บุรี  
  2)  ศูนย์การศึกษาชัยบาดาล  เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ชัยบาดาล   
  3)  ศูนย์การศึกษาอําเภอตาคลี  เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี   
   4)  ศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบางนางบวชเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ศูนย์เดิมบางนางบวช   
 14.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. 2552  ดังน้ี 
  1.   นายบุญชู   นาถวงษ์  ประธานกรรมการ 
  2.   นายบุญปลูก   ชายเกตุ  กรรมการ 
  3.  นายโอภาส   เขียววิชัย  กรรมการ 
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  4.   ว่าท่ีร.ท.ดร. จตุรงค์  ศิริพานิชกร  กรรมการ 
 5.   นายขจร   จิตตสุขุมมงคล  กรรมการ 
 และนําเสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 15.  เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน  สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2550 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกาศ 
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 รวมท้ังให้มหาวิทยาลัยใช้ผลการประเมินที่ดําเนินการใหม่ให้ความเป็นธรรมกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอน  สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป   
 16.  มอบงานวินัยและนิติการตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์            
โดยให้สามารถพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัยได้  และถ้าไม่สิ้นสุดสามารถฟ้อง            
ศาลปกครองต่อไป 
 17.  อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์  แก่นายจําเริญ  สละชีพ  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
 
 
 
 

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


