
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  10/2553 

วันที่  22  ตุลาคม  2553   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
---------------------------    

 

 ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  10/2553  เม่ือวันที่  22  ตุลาคม  2553  น้ัน สภามหาวิทยาลัย               
มีมติในเรื่องตาง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอดังนี้ 
 1. รับทราบเรื่องสถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเขารวมหลักสูตร  “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” 
รุน 2  ระหวางวันท่ี  29  ตุลาคม  2553  ถึงวันที่  24  ธันวาคม  2553  เวลา  09.00 – 16.30 น.  ณ  หองกมลมาศ  โรงแรม
สยามซิตี  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   

2.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ดังนี้ 
     2.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  46  คน  ดังนี้   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   5 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   1 คน 
  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (ศศ.ม.) 
 - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    14 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
       -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                14 คน    
                          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                                -สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป                12 คน 
 2.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      203 คน 
 2.3  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)  จํานวน     3 คน 
 โดยมีขอสังเกต  คือ  เอกสารหนา  18  ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช  แกไขเปน  นายวิเศษ  แสงกาญจนวนิช  
เนื่องจากคําวา  “ดร.”  ไมใชในการนําหนานามสําหรับการอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต       
 3.  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา  2554  โดยมีขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง  และพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยควรจัดทํา Action Plan เรียงตามขอเสนอแนะ  และต้ังเปาประสงควาในปการศึกษาหนาจะมี
วิธีการอยางไรใหตัวบงช้ีผานการประเมินทุกตัว  สวนตัวบงช้ีท่ีไดคะแนนประเมินระดับ 0 นั้น  ตองดําเนินการจัดทํา
แผนดําเนินงาน  เชนกรณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย เขาประชุมไมถึงรอยละ 80  และตัวบงช้ีที่  7.8  มีการนําระบบ
บริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   
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  2)  มหาวิทยาลัยตองปรับระบบการมีเอกสารหลักฐานในการวิเคราะห  เชน  หลักฐานการประชุม  หลักฐาน
การ Workshop รายงานการประชุมตางๆ สําหรับการตรวจสอบ  โดยวางกรอบการทํางานใหมวาทุกองคประกอบตองมี
เอกสารหลักฐานจัดใสแฟมไวใหครบถวน 
  3)  เรื่องการเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการจัดโครงการเพื่อให
มีความชัดเจน  เชน  โครงการตามแนวพระราชดําริ  โครงการดานการตอบสนองการมีสวนรวมในชุมชน  เปนตน 
  4)  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันมาปรับปรุง  โดยใชวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
แลวนําความกาวหนาในการปฏิบัติมารายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะ 
 4.  ใหความเห็นชอบเลื่อนการประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษา  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. 2553  โดยระเบียบน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแตภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา  2553  เปนตนไป 
 5.  อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปงบประมาณ  พ.ศ.2554  ดังน้ี 
  1)  ประมาณการรายรับตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2553 – 30  
กันยายน  2554  จํานวน  24,470,600  บาท 
  2)  ประมาณการรายจาย 
   -  ประมาณการรายจายตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2553 – 30  
กันยายน  2554  จํานวน  18,460,920  บาท 
   -  ประมาณการรายจายตามขอ 11 ของระเบียบวาดวยการดําเนินการจัดหา  จัดสรร  รายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ.2547  จํานวน  4,150,000  บาท 
  3)  ประมาณการเงินคงเหลือ  จํานวน  1,859,680  บาท 
 6.  ใหความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูล  ดังน้ี 
  1)  ตรวจสอบขอมูลจาก กพอ. วาออกระเบียบเรื่องอัตราเงินเดือนที่ผานมติจากคณะรัฐมนตรีแลวหรือไม        
มีผลบังคับใชเม่ือใด  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรกําหนดวันประกาศใชใหสอดคลองกันดวย 
  2)  ตรวจสอบวาในประกาศจะใชคําวา  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี”  หรือ  “พนักงานมหาวิทยาลัย”   
 7.  ใหความเห็นชอบคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดของโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.2554  
(เพ่ิมเติม)  ดังน้ี 
 1)  งบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  
ปงบประมาณ  พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)  จํานวน  1,406,000  บาท 
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 2)  โครงการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  รุนท่ี 6  พ.ศ.2553  จํานวน  
7,611,200  บาท 
 3)  โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น)  รุนที่ 3  พ.ศ.2553  
จํานวน  2,215,950  บาท 
 รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  จํานวน  11,233,150  บาท  โดยมีขอสังเกต  คือ  โครงการเปดสอนหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารยประจําหลักสูตร 4 ทานน้ัน  มหาวิทยาลัยมีกรอบการปฏิบัติงานอยางไร  
เนื่องจากอาจารยไดรับเงินคาตอบแทนการสอนและคาตอบแทนอาจารยประจําหลักสูตรดวย 
 8.  ขอใหมหาวิทยาลัยดูแลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากชวงที่ผานมามี
รถจักรยานยนตและรถยนตเขา-ออกภายในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  ทําใหเกิดเหตุจากมิจฉาชีพบอยครั้ง 
 

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


