
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่  7/2555 
วันที่  20  กรกฎาคม  2555   

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  7/2555  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2555  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบเรื่องที่สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 2553 – 2555  มหาวิทยาลัยไทย
บนเวทีโลก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรม
สยามซิตี้ โดยประเด็นการสัมมนาในครั้งน้ีคือ Academic Transformation ซึ่งเป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ (Course redesign) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ The National 
Center for Academic Transformation (NCAT) ได้พัฒนาข้ึน 
 2.  รับทราบเรื่องที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     3.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  83  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   4 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   5 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               67 คน  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               7 คน  
  3.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      5 คน 
 3.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  32 คน 
 4.  เห็นชอบกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนข้ันสูง ข้ันต่ําของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน            
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนข้ันสูง 
ข้ันต่ําของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
  4.1  กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
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    1)  อธิการบดี  อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา  80,000 บาท  ขั้นสูง  200,000  บาท 
    2)  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา 55,000 บาท  
ข้ันสูง  140,000  บาท 
  4.2  เสนอให้ปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนตามข้อ 4.1 
  4.3  เสนอปรับเปลี่ยนข้อบังคับโดยแยกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับที่หน่ึงสําหรับผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานฯ และฉบับที่สองสําหรับพนักงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ในโอกาสต่อไป 
  4.4  มหาวิทยาลัยฯ ควรประชาสัมพันธ์เร่ืองกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานเข้าร่วมกองทุน เน่ืองจากเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานหลังจากเกษียณอายุราชการ 
  และมอบคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดําเนินการพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงาน            
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะใช้ในเดือนตุลาคม 2555 โดยให้เพ่ิมจํานวนกรรมการอีกได้ 
 5.  เรื่องข้อทักท้วงและเสนอแนะให้มีการแก้ข้อบังคับเก่ียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6/2555 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 เป็นคําสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  คือ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2555 จึงไม่มีเหตุท่ีต้องยกเลิก 
 6.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงาน            
ในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยมีการแก้ไขในเร่ืองการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน 
 7.  จากรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัย มีมติ ดังน้ี 
  7.1  การตรวจสอบร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ  
มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาประเด็นตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  
และให้งานวินัยและนิติการทําหนังสือสอบถามธนาคารทั้งสองแห่งในประเด็นตามข้อสังเกตดังกล่าวล่วงหน้าก่อน 
  7.2  การทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551   
    1)  เห็นชอบตามข้อสังเกตของอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ที่ว่าข้อบังคับฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แล้ว 
    2)  ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ และของศูนย์การศึกษาฯ ให้มี
ความชัดเจนว่าสังกัดหน่วยงานใด   
    3)  ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ
ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 รับข้อเสนอของสภาคณาจารย์ฯ  ในเร่ืองคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี จํานวน 10 ข้อ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
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 8.  เห็นชอบแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ในการดําเนินคดีปกครอง             
ในคดีหมายเลขดําที่ 655/2555 และเห็นชอบในหลักการมอบอํานาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทน
สภามหาวิทยาลัยในการดําเนินคดีปกครองในคร้ังต่อไป โดยสามารถมอบอํานาจช่วงได้ 
 9.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555  ประจําเดือนมิถุนายน  2555  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
เงินบัณฑิตสะสม   
 10.  รับทราบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา 2554                  
 11.  รับทราบกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่  17  สิงหาคม  
2555  เวลา 15.00 น.  ณ สวนอัมพร  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธี
ในโอกาสต่อไป 
 12.  รับทราบผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน 
 


