
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

คร้ังที่  10/2555 
วันที่  26  ตุลาคม 2555   

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษาฯ 
  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/2555  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2555  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2555 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2555 
 2.  รับทราบ ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เสนอ  โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   2.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ครั้งท่ี 3/2555 เปลี่ยนเป็นวันท่ี 12 พฤศจิกายน  
2555   
   2.2  กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี วันที่  26  
พฤศจิกายน  2555  และสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการของสภาฯ เพ่ือคัดเลือกผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีในวนัดังกล่าวด้วย 
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     3.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  32  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   2 คน 
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   2 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   5 คน 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               20 คน  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               2 คน  
  3.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      1 คน 
 3.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  17 คน 
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 4.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมท้ังสิ้น  655,202,600 บาท  
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจํานวน  356,686,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้จํานวน  298,515,700 บาท    
 5.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  จํานวน  33,237,760 บาท  โดยในปีต่อไปขอให้ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินฯ  

6.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ และเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)  ปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555 จํานวน  32,682,267  บาท  เพ่ือดําเนินการดังน้ี   
 1)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสําหรับดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1) โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2554  และภาคการศึกษาที่ 
1/2555 จํานวน  21,906,380  บาท 
  1.2)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน) นักศึกษารุ่นที่ 3  
(เพ่ิมเติม) และนักศึกษารุ่นที่ 4 พ.ศ. 2555 จํานวน  2,047,650  บาท 
 2)  งบประมาณเงินสะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา) สําหรับดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สูง 9 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) จําวน  8,728,237  บาท 
 7.  เห็นชอบการกําหนดอัตราเ งินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิ ได้ เ ป็นข้าราชการหรือ  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ เสนอ  
โดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  
 8.  รับทราบการกําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ เสนอ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น 55,000 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
 9.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายแบบพิธีการของพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องก่อนเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
 10.  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวิทยฐานะ พ.ศ. .... แล้วนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 11.  มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 12.  เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งวิชาการ 
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในเร่ืองอัตรา
การจ่ายเงิน ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
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 13.  เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ สามารถแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ            
เพ่ือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได้ 
 14.  เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ 
 15.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
 16.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555  ประจําเดือนกันยายน 2555  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
เงินบัณฑิตสะสม   
 17.  เห็นชอบในหลักการร่าง กลยุทธ์มหาวิทยาลัยรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility : USR) 
ซึ่งมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 3 ประการ ดังน้ี 
   1)  USR เป็นอุดมการณ์หน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวัฒนธรรมของความรับผิดชอบต่อสังคม 
   3)  มีเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังใน และต่างประเทศ 
   โดยขอให้มหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 18. รับทราบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 
7 ของ 10 อันดับสุดยอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ซึ่งพิจารณาจากด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอน 
จํานวนนักเรียนและอาจารย์ บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม ความทันสมัยและเพียงพอของอุปกรณ์ หลักสูตรการเรียน 
กิจกรรม การสนับสนุน ความสะดวกการใช้บริการต่างๆ ทุนการศึกษา ความคุ้มค่าและประโยชน์กับค่าลงทะเบียน 
ผลงานวิจัย ความเช่ือมั่น ชื่อเสียง  และการยอมรับจากองค์กรต่างๆ   
 


