
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่  4/2555 
วันที่  27  เมษายน  2555   

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2555  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     1.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  44  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   7 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   12 คน 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
 - สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   3 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               17 คน  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               5 คน  
  1.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      48 คน 
 1.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  จํานวน  416   คน 
 2.  อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก ดํารงตําแหน่ง            
รองศาสตราจารย์  
 3.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 
6,053,212  บาท  เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูงข้ันต่ําของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน            
ในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 
  1)  นางดวงสมร  วรฤทธิ์   ประธานกรรมการ 
  2)  นายวิชัย  ศรีขวัญ   กรรมการ 
  3)  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการ 
  4)  ว่าท่ีร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  กรรมการ 
 
 



 2
 
  5)  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา   กรรมการ 
  โดยให้เลือกเลขานุการจากกรรมการดังกล่าว และเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปี พ.ศ. 2554 
 6.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  
 7.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง อัตราเงินเดือน และหลักเกณฑ์ และวิธีการ            
ปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 8.  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องทบทวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 อีกครั้ง รวมทั้งศึกษาในประเด็นการ
คํานวณร้อยละระหว่างผลสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมท่ีมีความเห็นต่างกัน  โดยพิจารณาข้อมูลของหน่วยงานอื่นด้วย และ
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคร้ังต่อไป 
 9.  อนุมัติจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นหน่วยงานท่ีไม่เทียบเท่าคณะ          
ข้ึนตรงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 10.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. …. 
 11.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. …. โดยมีการแก้ไขกรณีค่าตอบแทนของผู้อํานวยการ 
 12.  เห็นชอบเรื่องการกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินฯ เสนอ  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทําเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 13.  แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการออกประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับ            
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดําเนินการชําระข้อกฎหมายที่ยังเห็นว่าเป็นปัญหาด้วย   ดังน้ี 
  1)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   ประธานกรรมการ 
  2)  นายบุญชู  นาถวงษ์   กรรมการ 
  3)  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา   กรรมการ 
  4)  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข   กรรมการ 
  5)  นิติกรของมหาวิทยาลัยฯ   เป็นเลขานุการ 
  และให้อธิการบดีปรึกษากับประธานฯ ในการจะตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
 14.  อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ นายสมศักดิ์  อุดมยมกกุล  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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 15.  เห็นชอบการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์จากการเสนอของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  กรณีข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ขอร้องทุกข์ในการพิจารณาการรับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีมติว่าเร่ืองร้องทุกข์ฟังข้ึน และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการพิจารณาให้ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีศธ 0509(2)/ว. 3 ลงวันที่            
25 กุมภาพันธ์ 2554  และขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ตรวจสอบวันที่ผู้ร้องทุกข์จะเริ่มได้รับเงินประจําตําแหน่งดังกล่าว  
 16.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน  พ.ศ. .... 
 17.  เห็นชอบหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
  -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 18.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555  ประจําเดือนมีนาคม  2555  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
เงินบัณฑิตสะสม  และการแก้ไขรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจําเดือน
ตุลาคม  2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 2555   
 19.  รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 7” จาก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 20.  รับทราบสรุปผลการศึกษาดูงานเบ้ืองต้นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม  2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 


