
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 7/2557 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 น้ัน สภามหาวิทยาลัย 
มีมติในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันที ่16 มิถุนายน 2557 โดยขอให้แก้ไขตามข้อเสนอ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 
  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 73 คน ดังน้ี 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    17 คน 
   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  2 คน 
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  51 คน 
        บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
   -  สาขาวิชาการจัดการ   3 คน 
  2.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  2 คน 
  2.3  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 131 คน 
 3.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. .... และขอให้ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
 5.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ประจําปี
งบประมาณ 2557 
 6. อนุมัติงบประมาณเงินสะสม จํานวน 2,989,120 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
เพ่ือดําเนินการจ่ายคืนค่าปรับให้กับผู้ประกอบการก่อสร้าง 3 บริษัท ดังน้ี 
  1. บริษัท ม่านฟ้าหลวง จํากัด คืนค่าปรับ จํานวน 28 วัน รวมเป็นเงิน 540,120 บาท (ห้าแสนสี่หมื่น
หน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
  2. บริษัท แนบ๊อบ ออโตเมช่ัน จํากัด คืนค่าปรับ จํานวน 150 วัน รวมเป็นเงิน 1,947,000 บาท  
(หน่ึงล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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  3. บริษัท หนองแคทรัพย์ทวี จํากัด คืนค่าปรับ จํานวน 104 วัน รวมเป็นเงิน 502,000 บาท  
(ห้าแสนสองพันบาทถ้วน) 
 7.  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  1.  นายนุรักษ ์  มโนสุจริตธรรม  ประธานกรรมการ 
  2.  นายรังสรรค์  สละชีพ   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายธวัชชัย  เศรษฐจินดา  รองประธานกรรมการ 
  4.  นายจาตุรงค์  เจริญทรัพย์  กรรมการ 
  5.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล   กรรมการ 
  6.  พันเอกประสิทธ์ิ สุขวงศ์   กรรมการ 
  7.  นางพัชนีย์  พิชิตการณ์  กรรมการ 
  8.  พลตํารวจตรีมนตรี   ย้ิมแย้ม    กรรมการ 
  9.  นายลิขิต  สุนทรสุข  กรรมการ 
  10. นายวีรพล  เกิดภู่   กรรมการ 
  11. นายศิริพจน์  พุกเจริญ   กรรมการ 
  12. นายสุเมธ  แย้มนุ่น   กรรมการ 
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ศรีรกัษา  กรรมการ 
  14. นางสุวรรณา  การุญ   กรรมการ 
  15. ประธานสภานักศึกษา    กรรมการ 
  16. นายกองค์การนักศึกษา   กรรมการ 
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง  เลขานุการ 
 8.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคณุกรรมการสอบสวน (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. .... 
 9.  อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 จํานวน 5 สาขาวิชา ดังน้ี 
   1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
   2.  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร ์
   3.  สาขาวิชาสงัคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
   4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 10.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และค้นคว้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 11. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
  จากเดิม นายพีระพงษ์  เคหัง  เปลี่ยนเป็น นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีแก้ว 
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 12. รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 
 13. รับทราบการครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 
 14. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 
 15. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


