
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  8/2554 

วันที่  26  สิงหาคม  2554   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

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

 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  8/2554  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2554  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบ เรื่องท่ีสถาบันคลังสมองของชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  จํานวน 2 เรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
   1)  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  2553 – 2554  “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai 
Universities on the World Stage”) ครั้งที่ 7  “ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัยเพ่ือผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 2  กันยายน  
2554  เวลา  08.30 – 15.30 น.  ณ  ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมสยามซิตี้  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   
    2)  หลักสูตร  “ธรรมมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 6 ในระหว่างวันที่ 14  กันยายน  - 27 ตุลาคม 
2554 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ   
 2.  รับทราบการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทุกรายตามที่เสนอ  ตั้งแต่วันที่  28  กรกฎาคม  2554  เป็นต้นไป   
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     3.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  42  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   1 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   3 คน 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.) 
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             4 คน    

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               34 คน  
  3.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      16 คน 
 3.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  301   คน 
 4.  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 
 5.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ....  ที่มีการ
แก้ไข มิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  และมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ได้แก่ 
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  1)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ  
ท้ังมหาวิทยาลัย 
  2)  มีกรรมการสภาที่เลือกจากคณาจารย์ประจํา  ในแต่ละคณะ  คณะละ 1 คน  และจากกลุ่มข้าราชการท่ีมิใช่
คณาจารย์ประจํา 1 คน   รวม 7 คน 
  3)  มีกรรมการสภาที่เลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจํา  และข้าราชการ  ทั้งมหาวิทยาลัย  จํานวน 7 คน 
  4)  กําหนดคุณสมบัติของผู้เป็นประธานสภา  และกรรมการสภา  ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองคณบดี  หรือ
รองผู้อํานวยการขึ้นไป  ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ปี  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย  ไม่อยู่ระหว่าง
ศึกษาต่อเต็มเวลา  ไม่อยู่ระหว่างการช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาที่หน่วยงานอื่น 
  5)  ให้เลือกสมัครเป็นประธาน หรือกรรมการ ได้เพียงประเภทเดียว 
  6)  มีคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประธานสภา และกรรมการสภาทุกประเภท  โดยให้ดําเนินการใน            
วันเดียวกัน 

6.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
จํานวน  13,141,600  บาท  เพ่ือดําเนินการ ดังน้ี   
 1)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  สําหรับโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน)  รุ่นที่ 3  พ.ศ. 2554  จํานวน  3,141,600  บาท 
 2)  เงินสะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา)  สําหรับโครงการก่อสร้างแฟลตท่ีพักอาศัย  มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี  สูง 3 ชั้น 1 หลัง  จํานวน  10,000,000  บาท 
 7.  แต่งตั้ง รศ.ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 8.  แต่งตั้ง นายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และ             
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 9.  รับทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
ปีงบประมาณ 2553  โดยผลการประเมินโดยรวมของทุกคณะอยู่ในระดับดี   
 10.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554  ประจําเดือน กรกฎาคม  2554  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 11.   เห็นชอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ปี  พ.ศ. 2558  โดยมอบ
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเลือกประเด็นที่ดําเนินการ  และแนวทางท่ีจะดําเนินการให้ชัดเจน 
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 12.  รับทราบความก้าวหน้าเร่ืองแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  ซึ่งได้
เชิญบริษัทบริหารกองทุนจํานวน 6 แห่ง มานําเสนอทางเลือกการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือ            
หาผลประโยชน์  โดยคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์จะ
ประชุมเพ่ือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุดอีกครั้ง  และจะนําเสนอความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คร้ังต่อไป 
 13. เห็นชอบหลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ   โดยให้
คณะกรรมการสรรหาฯ  สามารถออกประกาศให้ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม ให้
ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ให้ดําเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และ
วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยดี 
 

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


