
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

คร้ังที่  11/2554 
วันที่  23  ธันวาคม  2554   

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  11/2554  เมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  2554  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบ เรื่องสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กําหนดจัดให้มีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” 
รุ่น 7 ข้ึน  รวม 7 วัน คือวันที่ 16, 17, 20, 27  มกราคม  2555  วันที่ 2, 6  กุมภาพันธ์  2555  และวันที่  9  มีนาคม  
2555  ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวนัปร๊ินเซส  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ   
 2.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     2.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  39  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   4 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   7 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               22 คน  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
 -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               6 คน  
  2.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      201 คน 
 2.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  250   คน 
 3.  เห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  พ.ศ. 2555   
 4.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ท่ีมีการแก้ไขให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการ            
สภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
 5.  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีมติดังน้ี 
  5.1  แต่งตั้ง  นายวิชัย  ศรีขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
  5.2  แต่งตั้ง ว่าท่ีร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร, รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์, ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ  และ 
รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยขอให้ดําเนินงานตามคู่มือการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป 
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 6.  เห็นชอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารฯ เสนอ   
   โดยมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาเร่ืองการปรับแก้
ข้อบังคับและการจัดทําบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 7.  เห็นชอบกําหนดหัวข้อเรื่องที่จะเสนอในระเบียบวาระเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  ปี พ.ศ. 2555  และ
สําหรับหัวข้อเรื่องนโยบายงบประมาณ ปี 2556 ที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม  2555 ให้มหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 8.  เห็นชอบหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
  -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 
   -  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 9.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ.2555  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2554  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 10.  รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี
งบประมาณ 2553 
 11.  รับทราบแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2554 - 2558  โดยให้มหาวิทยาลัยฯ 
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการจัดหารายได้ให้ถูกต้อง และจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มี
ประเด็นครบถ้วน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
 12.  ให้มหาวิทยาลัยฯ สอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีปัญหาจากการที่ผู้ขอผลงาน
ทางวิชาการขณะใกล้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไขภายหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว จะมี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวอย่างไร 
 13.  เห็นชอบการพิจารณาอทุธรณ์ร้องทุกข์จากการเสนอของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  ดังน้ี 
  13.1  กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตําแหน่งอาจารย์
สาขาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  ขอร้องทุกข์ในการปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน (ระดับ
ปริญญาเอก) มีมติว่า  เร่ืองร้องทุกข์ฟังข้ึน  และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับเงินเดือนให้กับบุคคลดังกล่าว  
  13.2  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออุทธรณ์คําสั่งไล่ออกจากราชการ  กรณีขาดราชการและไม่ลงเวลามา
ปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุสมควร  มีมติว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงยกอุทธรณ์     
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  และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาข้อบังคับฯ            
ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2551 ว่าควรจะปรับแก้โดยแยก
คณะกรรมการออกเป็นสองชุด คือ คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะกรรมการร้องทุกข์ หรือไม่ และกรรมการควรมีท่ีมา
จากบุคคลกลุ่มใดบ้าง 
   
 


