
มติการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  7/2554 

วันที่  29  กรกฎาคม  2554   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
---------------------------    

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  7/2554  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2554  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบ และให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  พ.ศ. 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งมีความเห็นว่า 
  1)  การนิยามคําว่า  “คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานในมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ลูกจ้างประจําในหมวดแรงงาน และพนักงานใน
หมวดแรงงาน” ในข้อบังคับฯ น้ัน เป็นการไม่ชอบ 
  2)  การดําเนินการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินการท่ีไม่ชอบ  และอธิการบดีสามารถเพิกถอนประกาศฯ เรื่องผลการเลือกตั้งดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 90 วัน 
นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอน 
  3)  การพ้นจากตําแหน่งของประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์ไม่กระทบกระเทือนถึงการดําเนินการใดที่
ได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  4)  มหาวิทยาลัยฯ ต้องแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใหม่  โดยกําหนดนิยามคําว่า
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 
แล้วดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับท่ีแก้ไขใหม่  
 2.  เห็นชอบร่าง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีประเด็นการปฏิรูปใน 4 เรื่อง ได้แก่  
การจัดองค์กรและบุคลากรของสภา  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภา  และการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสภา                 
 3.  รับทราบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2553  โดยในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86)                
 4.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554  ประจําเดือน มิถุนายน  2554  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 5.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     5.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  76  คน  ดังน้ี   
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 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   6 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   7 คน 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
 -สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา              2 คน    

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               52 คน  
                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                     -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               9 คน 
  5.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      11 คน 
 5.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  103   คน 
 6.  อนุมัติปิดหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ  ดังน้ี 
  1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  พ.ศ. 2549 
   1.1)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   1.2)  สาขาวิชาการตลาด 
   1.3)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   1.4)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  2)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2549 
   2.1)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 
   2.2)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  3)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  พ.ศ. 2549 
   3.1)  สาขาวิชาการบัญชี 
  4)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2552 
   4.1)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  5)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  พ.ศ. 2552 
   5.1)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 โดยทุกหลักสูตรดังกล่าวน้ัน ได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2554 เป็นต้นไป และ
ให้ปิดหลักสูตรดังกล่าวเม่ือนักศึกษาคนสุดท้ายพ้นจากหลักสูตรไปแล้ว 
 7.   เห็นชอบจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้เพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์เรื่องการจัดทําแผนบริหารการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ด้วย 
 
 
 



 3
 
 8.  เห็นชอบให้นายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการในส่วนของกรรมการสรรหาท่ีมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ ตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  แล้วเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาต่อไป 
 9.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2554 ที่มีการปรับแก้รายละเอียดในเรื่องระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 10.  เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2555  โดยมีข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ดังน้ี 
  1) ควรมีจุดเน้นของแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2555 ที่สามารถมองเห็นภาพรวมได้   
  2)  ปรับเอกสารแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2555  โดยสรุปภาพรวม  เพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับการชี้แจงงบประมาณ   
  3)  แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2555  ควรมีประเด็นท่ีจะรองรับเร่ืองของการกําหนด            
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย  

11.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินสะสม  ปีงบประมาณ  2554 จํานวน  1,000,000  บาท           
เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  ตําบล
วังเพลิง  อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี   
 12.  อนุมัติให้  ผศ.วนิดา  วิรมย์รัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 13.  เห็นชอบการกําหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 14.  รับทราบความก้าวหน้าเรื่องแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  โดยจะ
นําเสนอทางเลือกการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม            
คร้ังต่อไป 
 15.  รับทราบผลการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด  กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี                            
 16.  มีมติเก่ียวกับคําขอร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรมของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้าง เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน  ดังน้ี 
  1)  ไม่รับพิจารณาการร้องทุกข์ เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาจ้าง 
  2)  พิจารณาให้ความเป็นธรรม กรณีการคิดอัตราเงินเดือนท่ีจะใช้ในการคํานวณเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้            
โดยให้ใช้อัตราเงินเดือน เดือนละ 14,480 บาท 
  3)  พิจารณาให้ความเป็นธรรม  กรณีการคิดระยะเวลาท่ีจะใช้ในการคํานวณเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้  โดยให้
คิดระยะเวลาตั้งวันที่ 16  พฤศจิกายน  2553 ถึง วันที่ 5  สิงหาคม  2554 

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


