
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๔ 
วันท่ี   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เรื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
   ๓.๒  พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามเอกลักษณ์ของ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓   
   ๓.๓ พิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
    ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. .... 
   ๓.๔ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑ พิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๖  สงิหาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  จํานวน ๒ เรื่อง  ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชุดโครงการสัมมนาทางวิชาการ  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  “มหาวิทยาลัยไทยบน
เวทีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ ๗  “ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
เพ่ือผู้บริโภค”  ในวันศุกร์ที่ ๒  กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  ห้องกมลทิพย์ ๒ โรงแรม
สยามซิต้ี  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียนวันละ  ๑,๐๐๐  บาท/ท่าน และค่าอุปกรณ์
การแปล (หากต้องการ) เป็นเงิน ๓๐๐ บาท/ท่าน ทั้งน้ีหากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่านใดสนใจ โปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ กลับไปท่ีสถาบันคลังสมอง            
ของชาติ  ภายในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
  ๒.  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร  “ธรรมมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๖  ในระหว่าง
วันที่  ๑๔  กันยายน  -  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องจามจุรี ๑ ช้ัน M โรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียน ๕๐,๐๐๐  บาท/ท่าน ทั้งน้ีหากท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจ โปรดส่งแบบตอบรับกลับไปที่สถาบันคลังสมองของชาติ  
ภายในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔    
  ในการน้ี  ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่
สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๖  สงิหาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม   
๒๕๕๔  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ 
หน้า ๙ 

บรรทัดที่ ๕ 

. . . .ซึ่ ง พ้นจากตําแหน่งปฏิบั ติ
หน้าที่.... 

เพิ่มข้อความเป็น 
....ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่.... 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ 
หน้า ๑๒ 

บรรทัดที่ ๗ 

....เรียกเก็บเพ่ิมตามมติประกาศ

.... 
ตัดคําว่า“มติ”ออก เหลือข้อความเป็น 
....เรียกเก็บเพ่ิมตามประกาศ.... 

 

 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม และการแก้ไขรายงาน               
การประชุมดังกล่าว 
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
----------------------   

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กวี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย เพียรมนกุล  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๓.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  นายศุภธี     โตสกุล  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  ติดภารกิจ  
๒.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต์ 
๓.  นายบุญปลูก   ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๔.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๕.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม.... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๘.  นางภัคจิรา   แท่นทอง ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๐.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ 
๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๑ – ๑๐ 
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข   

๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระที่ ๕.๗ และ ๕.๘ เมื่อวันที่  ๒๔  
มิถุนายน  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดยไม่มี               
การแก้ไข   
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง.... 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ๓.๑  ผลการพิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 
  และข้าราชการ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามที่ได้สืบเน่ืองความก้าวหน้าในการเสนอให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากรณีคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ น้ัน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทํา
หนังสือลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  แจ้งผลการพิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอหารือใน ๔ ประเด็น               
โดยมีความเห็นในแต่ละประเด็น  ดังน้ี 
  ๑.  การนิยามความหมายของคําว่า  “คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ลูกจ้างประจํา
ในหมวดแรงงาน และพนักงานในหมวดแรงงาน” ในข้อบังคับฯ น้ัน เป็นการไม่ชอบ 
   ๒.  การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ ซึ่งดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบ  และอธิการบดีสามารถเพิกถอนประกาศฯ 
เรื่องผลการเลือกต้ังดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอน 
  ๓.  การพ้นจากตําแหน่งของประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์ไม่กระทบกระเทือนถึงการ
ดําเนินการใดที่ได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ๔.  มหาวิทยาลัยฯ ต้องแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใหม่  โดยกําหนด
นิยามคําว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับที่แก้ไขใหม่  
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ผลของกฎหมายปกครองจะไม่ย้อน 
คือ ที่ปฏิบัติไปแล้วถือว่าใช้ได้  ซึ่งสามารถเพิกถอนประกาศฯ เรื่องผลการเลือกต้ังดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอน  ขอให้อธิการบดีดําเนินการร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ให้เหมาะสมต่อไป      
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ และให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 

 ๓.๒  พิจารณาร่าง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
กําหนดแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และได้นําเสนอความก้าวหน้าในการดําเนินการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ีคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําร่าง               
แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  โดยประเด็นในการปฏิรูปสภาฯ ที่คณะกรรมการฯ เห็นควรดําเนินการปฏิรูป
มี ๔ เรื่อง ได้แก่   

/๑. การจัดองค์กรและบุคลากร.... 
 



๔ 
 

 ๑.  การจัดองค์กรและบุคลากรของสภา   
 ๒.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 ๓.  การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภา   
 ๔.  การประเมินผลการดําเนินงานของสภา   
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม               
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  จะเป็นการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย           
ครั้งใหญ่  ซึ่งถ้าดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะถือว่าดีที่สุด  และที่สําคัญคือ แนวทางดังกล่าวจะนําไปสู่                
การเปลี่ยนแปลงหรือกระทบคณะกรรมการบางชุด  โดยเป็นการปรับให้ดีขึ้น 
 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  จากที่ได้รับฟังจากท่านประธานหลายๆ ครั้งในเรื่อง     
การจัดระเบียบวาระการประชุม ได้นําไปปรับใช้ในการประชุมหลายแห่ง  โดยได้จัดระเบียบวาระการประชุมเป็น
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งในส่วนที่ประธานแจ้ง และหัวหน้าฝ่ายบริหารแจ้ง  เรื่องรับรองรายงาน              
การประชุม  เรื่องสืบเน่ือง  เรื่องเพ่ือทราบ  ส่วนเรื่องเพ่ือพิจารณา น้ัน เห็นด้วยที่ควรใช้เวลาในการพิจารณา            
เรื่องเชิงนโยบายให้มาก 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  แนวทางการดําเนินการควรเริ่มจาก
การปฏิรูปการประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อน แล้วดําเนินการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และหลังจากวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เมื่อเข้าสู่งบประมาณใหม่จะดําเนินการ              
เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบร่าง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ                 
 

 ๓.๓  ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประเมินการปฏิบัติ 
  หน้าท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งยังมิได้ใช้ตามรูปแบบของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากมีความเร่งด่วนในการเตรียม
รับการประเมินคุณภาพฯ   
 โดยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีมติมอบ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดรูปแบบแบบสอบถาม
การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้ดําเนินการกําหนด
รูปแบบแบบสอบถามฯ แล้ว  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการให้มีการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสอบถามที่คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ ให้ความเห็นชอบ จากแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมาจํานวน ๑๗ ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ (๒๒ คน) สรุปผลได้ว่าในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๘๖)  
และเมื่อจําแนกออกเป็น ๓ ส่วน  สรุปได้  ดังน้ี 

/๑.  การปฏิบัติตามบทบาท.... 
 



๕ 
 

 ๑.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในองค์รวมมีผลการประเมินในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย ๓.๗๗)    
 ๒.  การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
๓.๙๔)    
 ๓.  การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีผลการประเมินในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
๓.๘๖)    
 และกรรมการได้เสนอปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นอ่ืนๆ  ดังรายละเอียด               
ในเอกสารประกอบการประชุม 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ปัญหา/อุปสรรค  ข้อที่ระบุว่า “กรรมการฯ บาง
ท่านยังขาดความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในมหาวิทยาลัย หลักนิติรัฐ ไม่เพียงพอ”  ซึ่งอาจจะ
หมายถึงไม่มีความรู้ด้านน้ัน จึงควรปรับเป็น “กรรมการฯ บางท่านยังมีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย หลักนิติรัฐ ไม่เพียงพอ” 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
              นางภัคจิรา  แท่นทอง  ผู้อํานวยการกองคลัง  นําเสนอ  รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๔  ประเภท   
เงินบํารุงการศึกษา  เ งินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร               
เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  
     ๕.๑.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญามหาบัณฑิต 

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน ๘๗ คน   ดังน้ี 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๗๖  คน  ดังน้ี 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๖  คน 
              สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๗  คน 
 

/- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)…. 
 



๖ 
 

  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
    สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา             ๒  คน   

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์          ๕๒  คน  
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                       สาขาวิชาการจัดการทั่วไป              ๙  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๑๑    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

 ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ 
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๐๓ คน  ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
    - ปริญญาตรี    ๔๐  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๖  คน 
    - ปริญญาตรี    ๔๐  คน 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๖  คน 
   นักศึกษา กศ.บป. 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๕.๒  พิจารณาปิดหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  ด้วยคณะ
วิทยาการจัดการเสนอขอปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง  
 

/พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน  ๙  หลักสูตร.... 
 



๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน  ๙  หลักสูตร  เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการได้จัดทําหลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยได้
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ และสภาวิชาการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรแล้ว  ซึ่งหลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๙  มีจํานวน  ๙  หลักสูตร  มีดังน้ี 
  ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๑.๑)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   ๑.๒)  สาขาวิชาการตลาด 
   ๑.๓)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ๑.๔)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  ๒)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๑)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
   ๒.๒)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  ๓)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๓.๑)  สาขาวิชาการบัญชี 
  ๔)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๔.๑)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  ๕)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๕.๑)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 โดยทุกหลักสูตรดังกล่าวน้ัน ได้งดรับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
และให้ปิดหลักสูตรดังกล่าวเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายพ้นจากหลักสูตรไปแล้ว 
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติปิดหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ  ดังที่เสนอ 
 

 ๕.๓  พิจารณาจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ข้อ ๕ พัฒนาระบบการหารายได้ของมหาวิทยาลัย  โดยมีมาตรการที่ต้องดําเนินการหลายประการ  
และเพ่ือให้สามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์น้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการกําหนดใน
กิจกรรม/โครงการ ข้อที่ ๑ ไว้ว่า จัดต้ังสํานักงานจัดหารายได้และบริหารสินทรัพย์  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ให้มี
การศึกษารูปแบบการจัดต้ังหน่วยงานในลักษณะเดียวกันน้ีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่ามีความแตกต่างกันตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  และได้เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรูปแบบของหน่วยงาน 
เป็นส่วนราชการที่มีฐานะไม่เทียบเท่าคณะ ช่ือ สํานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  โดยมีพันธกิจ  วัตถุประสงค์  
โครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

/ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน.... 
 
 



๘ 
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ลักษณะดังกล่าวเป็นการจัดต้ัง
หน่วยงานภายใน แต่มิได้เทียบเท่าคณะ สํานัก แต่เป็นในเชิงของธุรการ 
 นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ต้องการให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อกฎหมาย  
กรณีที่หาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุว่ามีขอบเขตการดําเนินงานมากน้อยแค่ไหน  เน่ืองจากมีกรณีบางหน่วยงาน
นําที่ราชพัสดุไปให้หน่วยงานเอกชนต้ังร้านค้า  ซึ่งกรมธนรักษ์ไม่ยินยอมจึงต้องชดใช้เงินให้กับกรมธนรักษ์ 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เรื่องดังกล่าวมีกฎหมายที่กําหนดว่า
มหาวิทยาลัยสามารถใช้ที่ดินราชพัสดุในครอบครองเพ่ือหาประโยชน์ได้  แต่เพ่ือความรอบคอบมหาวิทยาลัยควร
ตรวจสอบด้วย 
   นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังกล่าว  
ไม่ได้ระบุเรื่องการจัดทําแผนบริหารการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  ซึ่งควร
เพ่ิมเติมในการทําหน้าที่จัดทําแผนบริหารการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปีละคร้ัง 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ตามที่จะมีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
ดังน้ันถ้ามีการจัดทําแผนบริหารการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ก็ควรนําเสนอผ่าน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบจัดต้ังสํานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์เรื่องการจัดทําแผนบริหารการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์ด้วย 
 

 ๕.๔  การดําเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นายบุญชู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ท่านปัจจุบันที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี  และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ต้ังแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เป็นต้นมานั้น  ได้ครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  
              ซึ่งตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ี
จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบ ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
คนหน่ึงเป็นประธาน  อธิการบดี รองอธิการบดีจํานวนสองคน  คณบดีจํานวนสองคน  ผู้อํานวยการจํานวนสองคน 
คณาจารย์ประจําจํานวนสองคน  และข้าราชการและพนักงานจํานวนสองคน เป็นกรรมการ  ทั้งน้ีให้ดําเนินการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง  
              บัดน้ีอยู่ในช่วงเวลาที่ให้ดําเนินการได้ แต่เน่ืองจากปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งต้องเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
 

/จึงขอให้สภามหาวิทยาลัย…. 
 



๙ 
 

จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าสามารถจะเริ่มต้นกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต้ังแต่บัดน้ี              
จะได้หรือไม่ หรือควรดําเนินการอย่างไร  
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม  แจ้งว่า  ประเด็นคือ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้หมดวาระแล้ว  แต่ในกฎหมายระบุว่าให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่  ดังน้ันจึงให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามกฎหมาย  ส่วนประเด็นที่ต้องหารือในครั้งน้ี
คือ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน  และมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใน
ส่วนของกรรมการสรรหาท่ีมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  เสนอว่า  สภามหาวิทยาลัยควรมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง
กรรมการสรรหาฯ ในส่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปดําเนินการไว้ด้วย 
 นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  สภามหาวิทยาลัยควรมีมติมอบอํานาจให้              
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ตามท่ีได้ดําเนินการแล้วน้ัน       
  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบให้แต่งต้ังนายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบการแต่งต้ังกรรมการสรรหาท่ีมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ไป
ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

 ๕.๕  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม 
  สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวทาง               
การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  ในส่วนของการกําหนดระเบียบวาระการประชุม  เน่ืองจากระเบียบวาระ               
การประชุมที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้กําหนดไว้จํานวน ๖ 
ระเบียบวาระ แต่การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยต้องการปรับให้ระเบียบวาระมีจํานวน ๗ ระเบียบวาระ  จึงแก้เฉพาะ
ข้อ ๑๐ ของข้อบังคับฯ เท่าน้ัน  โดยสามารถดําเนินการได้ และไม่ขัดต่อแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ในระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิง
นโยบาย  ต้องมีคําว่าศึกษา ด้วยหรือไม่   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  ช้ีแจงว่า  บางเรื่องจะต้องศึกษา  โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาและแจ้งว่าเรื่องดังกล่าวน่าสนใจหรือไม่  และบางเรื่องต้องมีคณะทํางานด้วย 
  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย               
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

/๕.๖  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ.... 
 



๑๐ 
 

 ๕.๖  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ   พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสรร
งบประมาณต้ังแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  โดยในการดําเนินการมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมี
โครงการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ  การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคร้ังน้ีได้ยึดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕      
  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ มีดังน้ี 
   ๑.  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีกรอบในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ   
  ๒.  เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณของหน่วยงาน และการทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไป 
  นโยบายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.  การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมั่น
ของประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและยุทธศาสตร์               
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมของแผนบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๕๒ – 
๒๕๕๕  ของรัฐบาล 
 ๒.  การจัดสรรงบประมาณ จะพิจารณาการวางแผนการจัดสรรงบประมาณรวมกันทั้งเงิน
งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณเงินรายได้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีโดยใช้เงินงบประมาณเป็นหลักและงบประมาณเงินรายได้เป็นส่วนเสริม เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ 
 ๓.  การจัดสรรงบประมาณ ต้องจัดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพอันเน่ืองมาจาก
รายงานการประเมินตนเองหรือจากการประเมินคุณภาพภายนอกของหน่วยงาน  แผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และคํารับรองปฎิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 ๔.  การจัดสรรงบประมาณต้องจัดเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในด้านต่อไปน้ี 
    ๑)  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
 ๒)  การพัฒนานักศึกษา 
    ๓)  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๔)  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๕)  การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

/๖)  การบริการทางวิชาการแก่สังคม.... 
 



๑๑ 
 

    ๖)  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    ๗)  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๘)  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
    ๙)  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๑๐)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๑๑)  การพัฒนาบุคลากร 
    ๑๒)  การพัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพภูมิทัศน์ 
      ๑๓)  การส่งเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย และชุมชน 
    ๑๔)  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระบบ e - university 
    ๑๕)  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  ๑๖)  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑๗)  เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกํากับ 
 

 สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการ
จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย  ได้ดังนี้ 
 

ลําดับที ่ แหล่งงบประมาณ จํานวนงบประมาณ ร้อยละ 
๑. งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ๒๙๑,๕๔๗,๗๐๐ ๕๐.๘๑ 
๒. งบประมาณเงินรายได้ ๒๘๒,๒๗๙,๐๐๐ ๔๙.๑๙ 
 รวม ๕๗๓,๗๒๖,๗๐๐ ๑๐๐ 

 

   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอ  ดังน้ี   
 ๑.  ควรเปรียบเทียบแผนปฏิบัติราชการระหว่างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔   
 ๒.  ควรสรุปจุดเน้นของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ เพ่ือสภามหาวิทยาลัย
สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน  
 ๓.  ควรปรับเอกสารแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  โดยสรุปภาพรวม               
เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการช้ีแจงงบประมาณ   
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เน่ืองจากในการประเมิน คณะกรรมการ              
ผู้ประเมินจะใช้แผนปฏิบัติราชการเป็นแนวในการประเมิน  ดังน้ันแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ควรมีประเด็นที่จะรองรับเรื่องของการกําหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส ผู้แทนคณาจารย์  แจ้ ง ว่ า   การ จัดสรร งบประมาณใ ห้               
กับสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปน้ัน จะนํามาจากคณะ หรือจากที่ใด 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล.... 
 



๑๒ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า  งบประมาณของสํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปอยู่ในกลุ่มจัดการศึกษา  ซึ่งมาจากคณะ   
  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  มีข้อสงสัยว่า จากที่มีการสนับสนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี               
แต่ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระบุเรื่องเงินรายได้ที่เรียกเก็บจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนการเรียนฟรี ๑๕ ปี ในส่วนใด  
    รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี รัฐบาลได้
ดําเนินการจ่ายให้กับนักเรียนในรายการบางส่วนเท่าน้ัน  แต่มหาวิทยาลัยฯ เรียกเก็บเพ่ิมตามมติประกาศ
กระทรวงการคลังและ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้หน่วยงานสามารถเก็บเงินในรายการที่รัฐบาลไม่จัดสรรได้   
   มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  โดยมี
ข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังที่เสนอ 
 

 ๕.๗  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินสะสม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณ
รายจ่าย  งบประมาณเงินสะสม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือสมทบการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  ตําบลวังเพลิง  อําเภอ
โคกสาํโรง  จังหวัดลพบุรี   
   มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินสะสม  ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔ จํานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
 
 ๕.๘  พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ สืบเน่ืองจากท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้า
ร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด และได้โควตาจํานวน ๕ คน  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศให้ข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการเกษียณอายุการกําหนดระหว่างวันที่  ๒ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  บัดน้ี มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑ คน  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  คือ  ผศ.วนิดา  วิรมย์รัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
   มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้  ผศ.วนิดา  วิรมย์รัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๕.๙  รับทราบผลการดําเนินการทางวินัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ) 
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 

/๕.๑๐  พิจารณาการกําหนดอัตลักษณ์.... 
 
 



๑๓ 
 

 ๕.๑๐  พิจารณาการกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ พิจารณาการกําหนดอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งเก่ียวข้องกับการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ โดยที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการกําหนดต้ังแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้ประกาศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ดังน้ี 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท. 
 ม (มืออาชีพ)  หมายความว่า  มีความรู้และนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
 ร (รับผิดชอบ)  หมายความว่า  มีความรับผิดชอบ 
 ท (ทันสมัย)  หมายความว่า  มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน 
 และประกาศเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ดังน้ี 
 “มุ่งบริการวิชาการ  สืบสานโครงการพระราชดําริ  พัฒนาครู  อนุรักษ์และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม” 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  และให้ความเห็นในการกําหนดแนวทางในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หรือ ๒๕๕๕  ควรใช้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์รูปแบบน้ีต่อไปหรือไม่ 
   มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบการกําหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และรายงานผลหลังจากที่ได้รับการประเมินภายนอกให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
   

 ๕.๑๑  ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
   ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ 
    นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  จากการประชุม  คณะกรรมการพิจารณา             
แนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา 
๑๐.๐๐ น. น้ัน  โดยกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รายงานให้ทราบว่าขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ มียอดเงินที่
มีภาระผูกพันประมาณ ๙๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และเงินที่ไม่มีภาระผูกพันประมาณ ๓๘๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งเงิน
ที่ไม่มีภาระผูกพันจะอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ ดอกเบ้ีย ๐.๗๕  รวมท้ังอยู่ในบัญชีประจําสามเดือน หกเดือน สิบสอง
เดือน  และต๋ัวแรกเงิน ซึ่งกระจายอยู่  คณะกรรมการฯ จึงมอบกองคลังจําแนกเงินที่มีภาระผูกพันว่าครบกําหนด
รอบระยะเวลาการใช้เงินเมื่อใดบ้าง และพิจารณาว่าควรจัดให้อยู่ในบัญชีประเภทใด  ส่วนเงินที่ไม่มีภาระผูกพันน้ัน 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรเชิญธนาคารจํานวน ๓ – ๕ แห่ง มานําเสนอแผนบริหารเงินว่าแต่ละแห่งมี
วิธีการบริหารเงินอย่างไรบ้าง  และคณะกรรมการฯ จะดําเนินการสรุปแผนการบริหารจัดการเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔ ต่อไป 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ดําเนินการ คือ หาสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ด้านบริหารเงินรายได้ และเสนอแผนทางเลือกการลงทุนจากเงินที่มี  
และให้สภามหาวิทยาลัยเลือกทางเลือกที่มีทั้งเสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงน้อยที่สุด หรือเสี่ยงปานกลาง  จากประสบการณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเลือกสถาบันการเงินประมาณ ๓ – ๔ แห่ง และให้สถาบันแต่ละแห่งลงทุนตามนโยบาย 
 

/ที่สภามหาวิทยาลัย.... 
 



๑๔ 
 

ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เมื่อครบหน่ึงปีก็นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าสถาบันใดทําประโยชน์ได้มากที่สุด               
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีควรเลือกสถาบันที่เป็นมืออาชีพ และนําข้อมูลมาให้สภามหาวิทยาลัยให้นโยบาย
หลังจากที่สถาบันได้เสนอว่าจะลงทุนอย่างไร  ซึ่งถ้าปรึกษาธนาคารจะมีประโยชน์ทับซ้อนจึงควรปรึกษาสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนและมีหน้าที่ด้านดังกล่าว 
     นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า  เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปแล้วจะนําเสนอ
ทางเลือกการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบความก้าวหน้าเรื่องแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์   
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๖.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  
เป็นวันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๕.๔๐   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔                   

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปรญิญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔                   
 

 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามเอกลักษณ์ของ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศกําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓               
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้ดําเนินการ               
ตามแนวทางดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยได้จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี  และได้นําเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘(๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ....” 
 ๒. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
                   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                 “๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่นของสถาบันที่กําหนด....” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………….………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ 
  ข้าราชการ  พ.ศ. ....   
                        สรุปเร่ือง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  มีมติ
รับทราบ และให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการในส่วนของ
การแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน 
 บัดน้ี  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการใน               
การประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และจัดทําร่าง ข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
น้ันเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย
ประธานสภาและกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
   องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  พ.ศ. ....   

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๔ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
                        สรุปเร่ือง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาตามโครงการรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น สําหรับนักศึกษารุ่นที่ ๓  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได้ สําหรับโครงการดังกล่าว   
 อน่ึง เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรจํานวนมากขึ้น และมีความประสงค์ขอบ้านพัก              
ซึ่งบ้านพักของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ
ให้กับบุคลากร  จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างแฟลตที่พักเป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ด้วย   
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
“มาตรา  ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   
หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗  วรรคสอง  “ในกรณีมีเหตุความจําเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณน้ัน” 

หมวด  ๓  ข้อ  ๒๒  วรรคสอง  “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
       __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
ประจําเดือน  กรกฎาคม ๒๕๕๔  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  พิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน   
 ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
                  สรปุเรื่อง 
             การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลต่อการปฏิบัติพันธกิจด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในอนาคต  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ให้มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในระยะเวลาดังกล่าว  ซึ่งแผนน้ันได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย เห็นสมควรเริ่มเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  โดยได้มีการพิจารณาแนวทางการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ 
๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๔  และมีมติให้เตรียมดําเนินการตามผลการศึกษาของสํานักงานที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  รวมท้ังเห็นสมควรขอรับความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับเรื่องน้ี 
ในทุกๆ ด้านด้วย 
               จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                 “มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย....”  
                 “มาตรา ๑๘ (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน”  
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  ให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าว 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


