
 

 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 3/2557 

วันที่ 21 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี

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

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต ดังน้ี 
  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 54 คน ดังน้ี 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    21 คน 
   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  2 คน 
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  2 คน 
       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 คน 
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  26 คน 
        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
   -  สาขาวิชาการจัดการ   2 คน 
   2.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  23  คน 
 3.  อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร ์
 4.  อนุมัติขยายเวลาพิจารณาคําร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ออกไปอีก 60 วัน          
นับแต่วันที่ครบกําหนด ทั้งน้ีขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
รายงานความก้าวหน้าที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการ 60 วัน ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 5.  มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นําประเด็นข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณาทบทวนการนําเงินรายได้ไปลงทุน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ 
และเหมาะสมในการลงทุน และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 



 
- 2 – 

 
 6.  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
  6.1 อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย (งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)  
จํานวน 19,940,800 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม   
  6.2 อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย (งบบัณฑิตศึกษา) จํานวน 1,047,100 บาท 
(หน่ึงล้านสี่หมืน่เจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือการรองรับการบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
 7. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขอให้ตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดค่าตอบแทน
สําหรับเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังไว้หรือไม่ เพ่ือถือเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน 
 8.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ทั้งน้ีขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ
จัดทําผังขั้นตอนการปฏิบัติ (Workflow) แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าว เพ่ือความสะดวกในการ            
นําไปปฏิบัติ 
 9.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
 10.  อนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 11.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 
  11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  11.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  11.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
        (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  11.4  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 12.  อนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
  12.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
  12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
  12.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  12.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2551) 
 13.  รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังน้ี 
   กลุ่มที ่2  ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะต่างๆ จํานวน 2 คน 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน 

        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง   
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   กลุ่มที่ 3  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน 1 คน 

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน 

 14. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
 15.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2557 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ         
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 
 16.  รับทราบผลการดําเนินการอนุมัติปริญญาบัณฑิต โดยการขอมติเป็นลายลักษณอั์กษร ซึ่งมีมติอนุมัติปริญญา
บัณฑิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) จํานวนทั้งสิ้น 341 คน 


