
 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี 5/2556 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

ณ ห้องประชุมแซฟไฟร ์104 

โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค จงัหวัดนนทบุรี 

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

  ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
 มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันที ่26 เมษายน 2556 โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 

  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน  39  คน ดังน้ี 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    15 คน 

   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  4 คน 

   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  14 คน 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 คน 

        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  1 คน 

        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  4 คน 

  2.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 141 คน 

  2.3 ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  474 คน 

 3.  เห็นชอบการกําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีในตําแหน่งรองอธิการบดี ของศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคํา เดือนละ 70,000 บาท 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
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 4.  อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิแก่ นายจําเริญ คนชาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพลศึกษา 

และนายบุญยืน ผ่องแผ้ว ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีววิทยา   

 5.  อนุมัติการขอขยายแผนการรับจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

ประจําปีการศึกษา 2556 จากเดิมจํานวน 40 คน เป็นจํานวน 60 คน โดยขอให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 6.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาการจัดการ  

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 7.  เห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 8.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

(5 ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 9.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)  

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 10. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาการจัดการ 

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) 

 11. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) 

 12. เห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) 

 13.  เหน็ชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) 

 14. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(5 ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) 

 15. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  

(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) 

 16. รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา

มหาวิทยาลยัในคราวประชุมครั้งที ่4/2556 เมื่อวันที ่26 เมษายน 2556 โดยขอให้ปรบัแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย 
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 17. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2556 ประจําเดือน เมษายน 2556 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ          

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงิน

บัณฑิตสะสม โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 18. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี

งบประมาณ 2555 

 19.  เห็นชอบหลักการ แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2557 - 2560) 

โดยให้มหาวิทยาลัยฯ นําข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 20.  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยกําหนดเวลาเริ่ม

ประชุม 13.30 น. 

 21. เห็นชอบหลักการกําหนดวาระเชิงนโยบาย ประจําปี พ.ศ. 2556 - 2557 และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ

จัดทํารายละเอียด เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

   

  

 


