
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  9/2555 

วันที่  28  กันยายน  2555   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษาฯ 

  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
---------------------------    

 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2555  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2555  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบเร่ืองที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2555 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2555 
 2.  รับทราบ เรื่องที่สถาบันคลังสมองของชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการ
ขอเชิญเข้ารว่มสัมมนา  จํานวน 2 เรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
  2.1  โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553 – 2555 “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai 
Universities on the World Stage”) ครั้งที่ 17 หัวข้อ “Strategies for Internationalization of Universities”            
วันศุกร์ที่ 9  พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา 
กรุงเทพฯ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการวางแผนด้านยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างนักวิชาการไทยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  
  2.2  โครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
ระหว่างวันที่ 15 – 16  พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์และส่ือสารการสร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้การทํางานอาสาสมัครผ่านประสบการณ์ของ
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านงานอาสาสมัคร และเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาผ่านการทํางานอาสาสมัคร 
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     3.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  46  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   4 คน 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   8 คน 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               32 คน  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               2 คน  
 3.2  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  235 คน 
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 โดยขอให้ตรวจสอบการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์แต่ละฉบับให้ถูกต้อง และสํารวจจํานวนนักศึกษา
และผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในช่วงเวลาหน่ึงๆ มานําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย  
 4.  เห็นชอบกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ข้ันต่ําของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ดังน้ี 
   1)  ให้กําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันสูง ข้ันต่ํา ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท  โดยจําแนกประเภท และ
แท่งของพนักงานเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้ใช้บัญชีเดียวกันทั้งพนักงานท่ีรับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน และจากเงินรายได้ 
   2)  กําหนดเงินเดือนข้ันต้นของพนักงานที่ได้บรรจุแต่งตั้งตามคุณวุฒิต่างๆ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2555 เป็นต้นไป 
ดังน้ี 
 

สาย ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ปวส. ปวช. ม.6, ม.3 
การสอน 25,950 19,220 15,000 - - - 

สนับสนุนการสอน - 17,500 15,000 10,500 9,000 8,000 
   

   3)  พนักงานที่ได้บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จะได้รับการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามบัญชีการปรับเงินเดือน
ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  ซึ่งจัดทําโดยอ้างอิงจากบัญชีการปรับเงินเดือนข้าราชการ  
 5.  อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 6.  เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ….  โดยเพ่ิมข้อความให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานฯ และรองหัวหน้าหน่วยงานฯ  และในประเด็นการจ่าย            
เงินค่าตอบแทนให้ระบุว่าทั้งน้ีต้องไม่เกินงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในกํากับ 
 8.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการหน่วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ....  โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นการจ่ายเบ้ียประชุม
กรรมการฯ โดยระบุว่าทั้งน้ีต้องไม่เกินงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในกํากับ   
 9.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
 10.  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อน
เงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารท่ีมิไดเ้ป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไขข้อบังคับฯ 
ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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 11.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังน้ี 
  1)  นางดวงสมร  วรฤทธิ์   ประธานกรรมการ 
  2)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   กรรมการ  
  3)  นายวิชัย  ศรีขวัญ      กรรมการ 
  4)  ว่าท่ีร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการ 
  5)  รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง   กรรมการ 
  6)  อาจารย์เนติ  เฉลยวาเรศ   กรรมการ 
  7)  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ  กรรมการ 
  8)  อาจารย์อภิชาติ  อาวจําปา  กรรมการ 
  9)  ผศ.รัชชนก  สวนสีดา   กรรมการ 
 12.  แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน 4 หน่วยงาน 
ดังน้ี 
 1)  นายพัลลภ  วีระบูล  ตําแหน่งผู้อํานวยการหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี
 2)  ผศ.สําราญ  พงษ์โอภาส  ตําแหน่งผู้อํานวยการหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 3)  ผศ.อํานวย  รัตนจันทร์  ตําแหน่งผู้อํานวยการหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 4)  ผศ.สุนทร  หิรัญวงษ์  ตําแหน่งผู้อํานวยการหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 13.  เห็นชอบปิดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร  ของคณะวิทยาการจัดการ  ดังน้ี 
  1)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2551 
 2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2549  
 14.  ขอให้นํารายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  
 15.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555  ประจําเดือนสิงหาคม  2555  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
เงินบัณฑิตสะสม   
 16.  รับทราบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่จะไม่กําหนดให้
ต้องส่งผลงานวิจัยด้วย 


