
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 2/2557 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

-------------------------- 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 
  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 86 คน ดังน้ี 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    26 คน 
   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  2 คน 
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  1 คน 
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  54 คน 
        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
   -  สาขาวิชาการจัดการ   1 คน 
   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2 คน 
   2.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  71 คน 
 3.  อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ ๒ โครงการ ดังน้ี 
  1.  งบประมาณโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2557 และรุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557 
จํานวน 1,654,950 บาท (หน่ึงล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  2.  งบประมาณโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จํานวน 180,560 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่น          
ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 4.  มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนงบประมาณการเงิน เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจําปี 2556 โดยเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 



 5.  พิจารณาร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 – 2560  
   5.1  เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการเชิญวิทยากรต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษจากที่ประชุม
ประจําปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี เพ่ือมาบรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ ได้รับฟังและนําความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป 
  5.2  มอบมหาวิทยาลัยฯ นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังการบรรยาย กรณีพิเศษจากวิทยากรจากต่างประเทศมาปรับให้เข้ากับแผนพัฒนาบุคลากร             
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 6.  พิจารณาร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
  6.1  เห็นชอบร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
  6.2  ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการดําเนินการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร สําหรับการจัดการประชุม 
และการจัดการเรียนการของมหาวิทยาลัยฯ ตามรูปแบบที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
 7.  พิจารณาร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี 
  7.1  เห็นชอบร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 และให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
  7.2  มอบประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 4 แผน ได้แก่ 
   1)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556 
   2)  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 
   3)  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
   4)  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
    และรายงานผลการติดตามต่อสภามหาวิทยาลัยในทุก 6 เดือน 
 8.  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํ้านวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
  1)  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์   ประธานกรรมการ 
  2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง   กรรมการ 
  3)  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม    กรรมการ 
  4)  อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ    กรรมการ 
  5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์  กรรมการ 
  6)  นางรณริน  ผลนิโครธ     กรรมการ 
  7)  นายคนึง  สลุงโครพ     กรรมการ 



 9.  อนุมัติการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังน้ี 
   1)  ภาคปกติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
   2)  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
 10.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. .... 
 11.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการ
ประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ของนักศึกษา พ.ศ. ....  
 12.  เห็นชอบปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ดังน้ี 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 13.  เห็นชอบการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 14.  รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา มีคณาจารย์ได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง 
  2)  อาจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสด์ิ 
  3)  อาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ํากลาง 
  4)  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข 
  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป 
 15.  รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลยัในคราวประชุมครั้งที ่1/2557 เมื่อวันที ่24 มกราคม 2557 
 16.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ          
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 
  
 
  


