
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

คร้ังที่  10/2554 
วันที่  18  พฤศจิกายน  2554   

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  10/2554  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2554  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบ เรื่องสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กําหนดจัดการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย คร้ังที่ 2 “Academic 
Transformation” ระหว่างวันพุธท่ี  30  พฤศจิกายน  2554 – วันศุกร์ที่  2  ธันวาคม  2554  เวลา  08.30 – 16.00 น.  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ   
 2.  จากสรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit)  กรณีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งน้ัน  มอบมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และจัดทําแผนระยะยาวที่จะใช้พ้ืนที่ศูนย์เดิมบางนางบวชเป็นศูนย์การศึกษาแบบถาวรในลักษณะวิทยาเขต  นําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 3.  รับทราบรายงานที่มหาวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และแผนการฟ้ืนฟูหลังนํ้าลดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
 4.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ดังน้ี 

     4.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  80  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   1 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   4 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               63 คน  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
 -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               12 คน  
  4.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      622 คน 
 5.  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีมติดังน้ี 
  5.1  แต่งตั้ง นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
  5.2  แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายวิชัย  ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
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  5.3  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการตามที่อธิการบดีเสนอ คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เทียนขาว            
รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ คณบดี เป็นกรรมการ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  5.4  มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 6.  อนุมัติคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอให้
นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   
 7.  เห็นชอบจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้จัดตั้งเป็น            
ส่วนงานภายใน ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550   
 8.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  โดยในปีต่อไปขอให้นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 9.  รับทราบผลการดําเนินการอนุมตัิปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  โดยการขอ
มติเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งมีมติอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  ให้แก่นักศึกษา  
จํานวนรวมทั้งสิ้น  105  คน   
 10.  รับทราบรายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 11.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2554  ประจําเดือน กันยายน  2554  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ         
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
และรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  
ประจําเดือน ตุลาคม  2554  (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ  เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต   
 12.  รับทราบรายงานประจําปี  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 13.  เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีข้อสังเกตเพื่อปรับปรุง
ตอ่ไป   
 14.  อนุมัติขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กรณีการปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน  โดยมีข้อสังเกตว่า
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องทําหนังสือหารือไปยงั ก.พ.อ.  
 15.  รับทราบผลการดําเนินการทางวินัย  ดังน้ี 
   15.1  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งซื้อวัสดุฝึกเกินงบประมาณที่จัดสรร 
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   15.2  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัด 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ  กรณีขาดราชการและไม่ลงเวลามา
ปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน  โดยไม่มีเหตุสมควร   
   15.3  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ  กรณีขาดราชการและไม่ลงเวลามาปฏิบัติราชการติดต่อกัน
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุสมควร   
 16.  การพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปีของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เสนอ ดังน้ี 
  16.1  เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเดือนสุดท้ายที่ได้รับในวันที่  30  
กันยายน  2554  และให้เบิกจ่ายเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับวันที่  1  เมษายน  
2554 ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  30  กันยายน  2554 ต่อไป 
  16.2  รับทราบการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  โดยคณะกรรมการฯ ให้รอข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีเป็นข้าราชการ            
มาประกอบการพิจารณาด้วย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
   
 


