
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๔ 
วันท่ี   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย  ครั้งที่ ๒   
   “Academic Transformation” 
 ๑.๒  แจ้งสรุปผลการตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษา 
   นอกสถานที่ต้ัง   
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 ๓.๒ พิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๓.๓ พิจารณาคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๓.๔  พิจารณาจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๓.๕  พิจารณาขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (การประชุมลับ)  
   ๓.๖  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  ผลการอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
   ของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๕.๒ รายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                     ๕.๓ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
 ๕.๔  รายงานประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๕.๕  พิจารณารายงานผลการดําเนินการทางวินัย (การประชุมลับ) 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑ พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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

 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย  ครั้งท่ี ๒   
   “Academic Transformation” 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กําหนดจัดการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒
“Academic Transformation” ระหว่างวันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ – วันศุกร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้ที่เข้าร่วม
ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับ Course Redesign ในการปรับปรุงคุณภาพ               
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม               
การสัมมนาในวันเวลา และสถานท่ีดังกล่าว ทั้งน้ีการสัมมนาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การสัมมนา (วงใหญ่) ใน
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (วงเล็ก)  ในวันที่  ๑ – ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๑.๒ แจ้งสรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษา 
    นอกสถานท่ีตั้ง 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่ตรวจเย่ียม  และ สกอ. ได้รายงานผลการตรวจเย่ียม
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ  ซึ่งได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔  เห็นสมควรให้แจ้งรายงานการตรวจเย่ียม
แก่สภาสถาบันอุดมศึกษารับทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป  โดยกรณีสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาไม่สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เวลาในการปรับปรุง ๑ ภาคการศึกษาแล้วตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง  แต่หากยังไม่สามารถปรับปรุงได้ 
ให้นํารายงานผลการตรวจเยี่ยมเผยแพร่ต่อสาธารณะและแจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณางดรับนักศึกษา หรือ
ยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงส่งสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ      
การประชุม  
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน   
๒๕๕๔  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี  ๒๓  กันยายน  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.  อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๔.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นายขจร   จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๑.  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๒.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม.... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๗.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
๘.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
๙.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  โดยขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแนะนํากรรมการที่ได้เข้าประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ๔ ท่าน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน  ได้แก่ นายขจร จิตสุขุมมงคล, 
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  และนายพีระศักด์ิ ศรีสุพล  และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่อาจารย์
เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  
   และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
หนังสือแจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน               
ทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)              
พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ซึ่งได้มีมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔  ดังน้ี 
  ๑.  ให้กําหนดนิยามคําว่า “บุคคลภายนอกสถาบัน”  ตามมติคณะอนุกรรมการเก่ียวกับกฎหมาย
และระเบียบราชการว่า หมายถึง  ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ดังน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดที่มี
สถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยใดก็ถือว่าเป็นบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยน้ัน  
 

/๒.  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา.... 
 
 



๓ 
 

 ๒.  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการและอยู่ในบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเคยสังกัดสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอ แต่ไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เช่น ไม่ได้รับการต่ออายุราชการหรือไม่ได้รับจ้างเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน  ทั้งน้ี  ในการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ให้ยึดหลักความเป็นกลางตามนัยมาตรา ๑๓  และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ               
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  และกรรมการมิได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  
     อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๒๕๖  คน   ดังน้ี 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๑๐๐  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๓  คน 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๕  คน 

  -  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            ๓  คน   

  -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   ๑๖  คน   

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๖๓  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๙  คน   

/๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู.... 
 



๔ 
 

  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๔๑    คน 
  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๑๕  คน  ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒๗  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๓  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๖๐  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต   
 

 ๓.๒  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๑๖ วรรคสาม ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น            
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย”   
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่  และมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๔              
เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔ แล้วน้ัน  แต่ยังมิได้ดําเนินการพิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น               
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  จากจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น ๑๑ คน 
 

/รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์.... 
 
 



๕ 
 

 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เสนอ  นายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบให้ นายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๓.๓  พจิารณาร่าง ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
   และทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....   
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบแนวทางปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  และกําหนดใน
แผนปฏิบัติการ ให้มีการเสนอปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๔ น้ัน  บัดน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ 
ยังมิได้กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดน้ีไว้  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม    
           จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                
   มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 

 ๓.๔  พิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. และได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยตนเอง (SAR) เสนอต่อสํานักงาน 
ก.พ.ร. แล้ว  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการตรวจติดตามผลท่ีมหาวิทยาลัยฯ และสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่มีทั้งหมด ๓๑ ตัวช้ีวัด  ได้คะแนนเฉลี่ย            
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง ๓๑ ตัวช้ีวัด = ๓.๖๖๓๘  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มีบางตัวช้ีวัดที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ 
อาทิเช่น  
  ๑.  เรื่องงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ทําผลงานวิจัยจํานวนมากแต่มิได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จึงทําให้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร   
  ๒.  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการก่อสร้าง มีการท้ิงงานก่อสร้าง ทําให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
  ๓.  โครงการในพระราชดําริ  แต่ละคณะมีโครงการดังกล่าวจํานวนมาก แต่เมื่อเทียบกับตัวช้ีวัด 
พบว่ามีการเข้าใจที่ไม่ตรงกันในการประเมิน 

/๔.  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ.... 
 



๖ 
 

  ๔.  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ ซึ่งไม่เข้าใจในวิธีการประเมิน 
    นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรหาสาเหตุที่ทําให้บางตัวช้ีวัดได้
คะแนนตํ่า  และจัดระบบใหม่เพ่ือให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย 
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. 
เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงงาน  ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ ควรวิเคราะห์ และวางแนวปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงให้คะแนน
ในตัวช้ีวัดดีขึ้น 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีข้อเสนอแนะดังที่กรรมการเสนอ 
 

  ๓.๕  พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  รวมทั้งได้รายงานผลการประเมินคณะต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศว่าได้ระดับคะแนน               
การประเมิน ๓ .๗๙ ผลการประเมินระดับดี  แต่เน่ืองจากทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นําข้อมูลที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้ต้ังข้อสังเกตไว้มาให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณาอีกครั้ง             
ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงขอปรับแก้คะแนนการประเมินคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศจาก ๓.๗๙ ผลการประเมินระดับดี  เป็น  ๔.๖๑ ผลการประเมินระดับดีมาก   
               จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ และเห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓   
 

 ๓.๖  การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วน้ัน 
 บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการตาม ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว  โดยกําหนดให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เสนอช่ือผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่  ๑๒  กันยายน  
๒๕๕๔  ซึ่งมีผู้เสนอจํานวน ๒ ท่าน  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ พบว่าผู้เสนอ
ทั้ง ๒ ท่านน้ัน เสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตรงกัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   
 

/และคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า.... 
 



๗ 
 

และคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  จึงมี
มติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียด และข้อมูล ในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบให้ ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
และให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป 
 

  ๓.๗  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินสะสม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  คําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  

งบประมาณเงินสะสม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือดําเนินการโครงการ
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาสูง ๒ ช้ัน  จํานวน ๒ หลัง  ณ  ศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบุรี  

 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรจัดทําค่าใช้จ่ายที่จะดําเนินการให้เห็นภาพรวม
ตลอดทั้งปี 

 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  เป็นข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยที่ดีที่ให้
มหาวิทยาลัยฯ จัดทํางบประมาณทั้งปี  แต่เรื่องดังกล่าว เมื่อมหาวิทยาลัยฯ เปิดศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี มา ๑ ปี  และมีนักศึกษาจํานวนมากพอสมควร ซึ่งนักศึกษาส่วนหน่ึงเป็นนักศึกษาสายครู               
ตามเกณฑ์น้ันจะต้องมีหอพัก  ประกอบกับนักศึกษาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก จึงเสนอ               
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินสะสม เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันต่อการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมั ติคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงินสะสม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
 

  ๓.๘  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อน- 
  เงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  ด้วยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสองท่าน คือ นายตระกล  จันทสุนทร  ตําแหน่งรองอธิการบดี  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  โดยที่บุคคลท้ังสองยังไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จึงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะต้องมีการ
ดําเนินการเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของบุคคลดังกล่าวที่จะเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ระบุว่า 

 
/“ให้สภามหาวิทยาลยั.... 

 



๘ 
 

              “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลจํานวน ๕ คน  
ในจํานวนน้ีต้องมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ที่มิได้เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กับผู้ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร แล้วเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ....” 
              ประกอบกับในปัจจุบันมีผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานสามท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กวี  
ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว 
คณบดีคณะครุศาสตร์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี ตามความในข้อ ๑๓ 
ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ซึ่งระบุว่า 
 “ให้มีการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหาร และพนักงาน ประจําปี อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี....”   
               และความในข้อ ๑๖ ของข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว ซึ่งระบุว่า 
               “ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ....” 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน
เริ่มต้นของผู้บริหาร และคณะกรรมการปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เสนอว่า  ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเป็น               
ชุดเดียวกัน เพ่ือทําหน้าที่กําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  โดยขอเสนอ นายบุญชู  นาถวงษ์  เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
อีก ๔ ท่าน คือ นายขจร จิตสุขุมมงคล, นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ, ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์ ศิริพานิชกร  และอาจารย์บุญสนอง  
เภาคํา   
  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  คําว่า “ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  ซึ่งไม่ใช่ทั้งข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน จะต้องมีระเบียบที่ใช้
เฉพาะผู้บริหารดังกล่าวหรือไม่ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ตําแหน่งของรองอธิการบดีจะ
แต่งต้ังจากผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง มีอํานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีสถานภาพ
เป็นข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยแต่ยังดํารงตําแหน่งบริหารตามวาระอยู่ ไม่มีบัญชีอัตราเงินเดือน  
ดังน้ันการกําหนดอัตราเงินเดือนต้องดําเนินการให้มีกรรมการพิจารณาตามข้อบังคับฯ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้ว มีการกระทําผิด ควรดําเนินการโดยใช้กฎหมายใด 
  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เมื่อมิได้เป็นข้าราชการ จะนําระเบียบวินัยของ
ข้าราชการมาใช้ไม่ได้ ถ้ามีการกระทําผิดต้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอน  และถ้ามีความผิดอื่นอาจจะ
พิจารณาตามกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายอาญา หรือศาลปกครองได้อีก            

/มติสภามหาวิทยาลยั.... 
 



๙ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อน
เงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
  ๑)  นายบุญชู  นาถวงษ์   ประธานกรรมการ      
  ๒)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   กรรมการ 
  ๓)  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ   กรรมการ 
  ๔)  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  กรรมการ 
  ๕)  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  กรรมการ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
  - 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
              รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  ประเภท   เงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

 ๕.๒  การแตง่ตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
               ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วน้ัน 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังน้ี 
              ๑. จัดให้มีการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจํา สังกัดคณะ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ  และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจําและข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๔ 
 ๒.  เน่ืองจากกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา สังกัดคณะ และกรรมการ
สภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและข้าราชการยังมีผู้สมัครไม่ครบตามจํานวนประเภทกรรมการ  
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา สังกัดคณะ และ
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ ให้ครบตามจํานวน  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๔ 
 

/ปรากฏผลตามประกาศ.... 
 



๑๐ 
 

              ปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง แต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่แนบมานี้  
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                      

 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑  พจิารณาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งต้องการขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุง
แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยในการจัดทําแผนดังกล่าวประกอบด้วย องค์ประกอบ  ๓  ส่วนคือ   
 ๑.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) 
 ๒.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๑๐ ข้อ   
 ๓.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามองค์ประกอบที่ ๓ (ตัวบ่งช้ี ๓.๒) 
 ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องความสอดคล้องของกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  และแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
               จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ขอให้ขับเคลื่อนโครงการ
จัดต้ังชมรม ซึ่งมีอยู่ในกิจกรรมทั้ง ๕ ด้าน ตามแผนการจัดกิจกรรมฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง   
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า ถ้าอนุมัติกรอบ แนวคิดของแผนงาน
ดังกล่าว หรือมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  มหาวิทยาลัยฯ ก็จะนําแผนงานดังกล่าวให้คณะ/ศูนย์/สํานัก นําไป
เขียนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา    
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ประเด็นสําคัญคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรีมีปัญหาหลักเรื่องใดบ้าง และการจัดทําแผนนี้ ปีที่ผ่านมาต้ังแผนงานงบประมาณไว้เท่าใด ผลเป็นอย่างไร 
ซึ่งการจัดทําแผนน้ีขึ้นมาจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ันได้อย่างไรบ้าง 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  การดูแลนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
มี ๒ ส่วน คือ ๑.  ส่วนกลาง ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา  ดําเนินการในภาพรวม  ๒.  คณะ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาดูแล  การจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นส่วนที่ ๑ จัดสรรให้กองพัฒนานักศึกษา  และส่วนที่ ๒ 
จัดสรรให้คณะ  เหตุที่ต้องเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพราะพบว่าบางส่วนไม่ได้เป็นไปตามที่               
พึงประสงค์ในบางข้อ จึงกําหนดกรอบให้ชัดเจนขึ้น  อาทิเช่น  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้นํานักศึกษา  
พบว่ามีการเตรียมงบประมาณไว้แต่มิได้ดําเนินการ หรือการจัดต้ังชมรมที่มิได้จัดสรรงบประมาณให้  เพราะฉะนั้น
ถ้ากําหนดกรอบที่ได้จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อเขียนงบประมาณ คณะไม่จัดทํากิจกรรมที่ กําหนด 
มหาวิทยาลัยฯ ก็จะไม่อนุมัติงบประมาณให้ 

/รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง.... 
 



๑๑ 
 

 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเป็นการนํา Learning outcome ทั้ง ๕ ด้าน มาจัดทําเป็นกิจกรรมเสริมนอก
รายวิชา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  แต่กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควรเพ่ิมโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  โครงการเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษา ซ้ํากับกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม หรือไม่  และขอให้เน้นเรื่อง
โครงการรณรงค์เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาอย่างจริงจัง 
 นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประชาคมอาเซียนจะเริ่ม              
ซึ่งจะเกิดการไหลเวียนของแรงงานในประชาคมอาเซียนเข้ามาในประเทศ  ดังน้ันจึงควรมีกิจกรรมนอกช้ันเรียนที่
มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย   
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าถ้าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องดําเนินการ ๓ ประการ คือ 
 ๑.  แลกเปลี่ยนอาจารย์/ นักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๒.  พัฒนาหลักสูตร 
 ๓.  พัฒนาภาษาอังกฤษให้มีความเข้มแข็ง ทั้งอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรต้ังคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  โดยมีแผนการดําเนินงานที่เป็นการบูรณาการที่ชัดเจน  ดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการให้ชัดเจน และต้ังเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่าจะดําเนินกิจกรรมเท่าใด และจัดระบบงบประมาณให้
สอดคล้องกันด้วย 
 รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  กิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เรื่องมีความสํานึกในความเป็นไทย มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น และมีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติน้ัน มีลักษณะพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถให้นักศึกษามีลักษณะน้ีได้ และควรใส่กรอบแนวคิด
เรื่องเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  เสนอว่า  การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาผู้จัดทําได้มองถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามองค์ประกอบที่ ๓ (ตัวบ่งช้ี ๓.๒) ของ สมศ.  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
มีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มรท.  จึงควรนําเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มาเช่ือมโยงทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรมีโครงการปฏิบัติธรรมเสริมให้กับนักศึกษาด้วย 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  จากที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ควรระบุสิ่งที่สําคัญ ดังน้ี 
 ๑.  กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

/๒.  ควรเน้นกิจกรรม.... 
 



๑๒ 
 

 ๒.  ควรเน้นกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เรื่องมีความสํานึกในความเป็นไทย               
มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น และมีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ให้มากขึ้น 
 ๓.  ต้องกําหนดกรอบในแต่ละโครงการให้ชัดเจน  
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีข้อสังเกตเพ่ือนําไปปรับปรุง  และให้นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้งบประมาณ               
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  โดยขอใช้ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานโครงการเดิม  
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เรื่องการกันเงินเหลือมปี ต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ด้วย คือ เมื่อสิ้นเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ แล้ว ถ้าใช้งบประมาณไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องเสนอรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกันเงิน 
 มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติในหลักการ ให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔               
ไปพลางก่อน  โดยให้ใช้แผนงานโครงการเดิม  
 ๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  นักศึกษาได้ขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถในวันเสาร์ – วันอาทิตย์     
  มติสภามหาวิทยาลัย    มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถใน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  
 ๗.๓  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งที่ประชุม  ดังน้ี 
  ๑.  ภรรยาท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเสียชีวิต ขณะน้ีต้ังศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม  
ศาลาที่ ๑๓  จนถึงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๔  และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๔  
เวลา  ๑๗.๐๐ น.  โดยในวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม     
  ๒. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๔.๕๐   น.  
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่  ๑๐/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔               

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔              
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิต   
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
  “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร” 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
  เทพสตรี   
                สรุปเรื่อง 
           ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  มีมติ
เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน ซึ่งตามข้อบังคับฯ  ข้อ ๕  ได้ระบุว่า 
 “ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ประกอบด้วยบุคคลต่อไปน้ี 
  ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง เป็นประธาน    
          ๒)  อธิการบดี  เป็นรองประธาน  
   ๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
   ๔)  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี หรือ คณบดี หรือ
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก   จากการเสนอโดยอธิการบดี จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
  ๕)  รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ....” 
  บัดน้ี  อธิการบดีได้เสนอบุคคลเป็นกรรมการตามข้อ ๕ (๔)  และ (๕) แล้ว 
               จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามข้อบังคับฯ ต่อไป 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งต้ัง 
    ๑.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
    ๑.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๓ คน  เป็นกรรมการ  
  ๒.  พิจารณาเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการตามที่อธิการบดีเสนอ 
 ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔               
 

 ๓.๓ พิจารณาคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                  สรุปเรื่อง 
 ตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ  ๑๗  “ให้มหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย   ในวงเ งินไม่ เ กินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณนั้น….”               
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ นําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของส่วนราชการฯ  ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔  มีมติ
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ดังเอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๗   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                                                                                          วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๓.๔  พิจารณาจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                    สรุปเรื่อง 
   บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๗  
ระบุว่า  “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น.... โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่   
ให้เป็นองค์กรการศึกษาที่มีบทบาทนําในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการกับการเรียน
การสอน 
   ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการดําเนินการด้านการผลิตและพัฒนานวัตกรรมและ
สื่อการศึกษา  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การ
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระจายกันอยู่ในหลายสังกัดหน่วยงาน  ทําให้การดําเนินการยังมีประสิทธิภาพ            
ไม่มากเท่าที่ควร  และยังขาดกิจกรรมท่ีควรดําเนินการ อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดต้ังหน่วยงานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือบริหารจัดการให้การดําเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย  โดยได้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔               
มีมติเห็นสมควรเสนอรูปแบบของหน่วยงาน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะไม่เทียบเท่าคณะ ช่ือศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีพันธกิจ วัตถุประสงค์ ระบบการบริหารจัดการ และ
โครงสร้าง  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   “มาตรา ๑๘ (๕)  พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิต

วิทยาลัย  คณะวิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เห็นชอบจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                           วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๓.๕  พิจารณาขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  (การประชุมลับ)    
                  สรปุเรื่อง 
  ตามที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตําแหน่ง
อาจารย์สาขาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  ได้ทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๔  เรื่อง ขอร้องทุกข์ในการปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น (ระดับปริญญาเอก)               
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเรื่องดังกล่าว  โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยมีมติให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ทําหนังสือหารือไปยังสํานักงาน ก.พ.  
ว่ากรณีข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้บรรจุเข้ารับราชการวุฒิปริญญาโท และในระหว่าง
รับราชการได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  เมื่อจบการศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๓  และที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑ ลงวันที่ ๑๑  
มกราคม  ๒๕๕๔  ได้หรือไม่  ซึ่งงานบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. แล้ว แต่ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการ  ประกอบกับประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นายบุญปลูก ชายเกตุ ได้หมด
วาระลง  คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าวใหม่  และเน่ืองจากในขณะน้ี             
ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนที่หลายจังหวัด  จึงทําให้กรรมการฯ ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การส่ังพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑               
ข้อ ๙๘ วรรคสาม  กําหนดไว้ว่า  “....กรณีมีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวในวรรคหน่ึง 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้ตามความจําเป็นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”  ซึ่งการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวครบกําหนดเก้าสิบวัน  ในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ในการน้ี เพ่ือให้การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ
ข้าราชการรายดังกล่าวเป็นไปด้วยความยุติธรรม  จึงขออนุญาตขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไปอีก ๖๐  วัน  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสารการประชุมลับ)            
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การส่ังพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑               
ข้อ ๙๘ วรรคสาม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไปอีก ๖๐  วัน   
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 



 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                                                                                          วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๓.๖  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน   
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                    สรุปเรื่อง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๑) สภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ให้ทําเป็นงบประมาณประจําปี               
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้จากการ
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   มาตรา ๑๘ (๑๑)   
 ๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
       __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑ ผลการอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  ของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 
                 สรุปเรื่อง 
               ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีความจําเป็นเร่งด่วนเ ก่ียวกับการอนุมั ติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  ให้แก่นักศึกษาจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๑๐๕  คน  โดยเป็นการอนุมัติให้
สําเร็จการศึกษา ณ วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งได้เสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัติโดย
การแจ้งเวียนขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร น้ัน 
 บัดน้ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิตมายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว  โดยเห็นชอบให้อนุมัติ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๒๖  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “ข้อ  ๒๙   ในกรณีที่ มี เหตุผล   ความจํา เ ป็นเ ร่ง ด่วนเ ก่ียวกับการอนุมั ติ ให้ปริญญา  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ตามาตรา  ๑๘ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการรับรองรายงานการประชุม  นายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจขอมติเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกําหนดเวลา  เมื่อได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดแล้ว  ให้ถือว่าเป็นมติของสภา  และให้แจ้งมติน้ันให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  รับทราบผลการดําเนินการอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต  โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๕.๒  รายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                  สรปุเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วน้ัน  เน่ืองจากมีหน่วยงานบางหน่วยงานไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันจึงได้เสนอขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และอธิการบดีได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ได้  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   

  “ข้อ ๒๐ โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ของปีงบประมาณน้ัน  หากหน่วยงานใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีน้ันได้ทัน              
ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป  โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๕.๓  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้  
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน กันยายน  ๒๕๕๔  และประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประจําเดือน 
ตุลาคม  ๒๕๕๔ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
ประจําเดือน  กันยายน ๒๕๕๔  และประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ประจําเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ (กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี) ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๕.๔  รายงานประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
                  สรปุเรื่อง 
                ตามอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๓๑ (๖)  กําหนดไว้ว่า “เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย”   
 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี เรียบร้อยแล้ว 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  (ดังเอกสารแยกเล่ม) 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๖)   
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                           วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๕  พิจารณารายงานผลการดําเนินการทางวินัย (การประชุมลับ)    
                  สรปุเรื่อง 
   ด้วย มหาวิทยาลัยฯ มีเรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการดําเนินการทางวินัย  
จํานวน  ๓  เรื่อง ดังต่อไปน้ี 
   ๑.  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีปลอมแปลงลายมือช่ือสั่งซื้อวัสดุฝึก               
เกินงบประมาณที่จัดสรร  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการทางวินัยแล้ว ดังน้ี 
    ๑.๑  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีคําสั่งที่  ๑/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  และคณะกรรมการฯ เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ 
    ๑.๒  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีคําสั่งที่ ๓/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔  ลงโทษภาคทัณฑ์ 
    ๑.๓  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีบันทึกลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เสนอ
ต่ออธิการบดีเพ่ือทราบ 
    ๑.๔  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ลงนามรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  
๒๕๕๔   
    ๒.  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัด 
สํานักงานอธิการบดี ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ  กรณีขาดราชการและไม่ลงเวลามาปฏิบัติราชการติดต่อกัน
เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน  โดยไม่มีเหตุสมควร  โดยที่มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการทางวินัยแล้ว  ดังน้ี   
    ๒.๑  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจรบันทึกแจ้งว่าพนักงานดังกล่าวขาดราชการ
เกินกว่า ๑๕ วัน  และมหาวิทยาลัยได้สั่งการให้มีการดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัย 
    ๒.๒  หัวหน้างานวินัยและนิติการได้มีบันทึกลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔  เสนอว่าสมควร
ลงโทษไล่ออกจากราชการ  และขอให้อธิการบดีลงนามในคําสั่งลงโทษทางวินัย  และในหนังสือแจ้งผู้ถูกลงโทษให้
รับทราบคําสั่ง 
    ๒.๓  มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งที่ ๔๕๑๓/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ สั่งลงโทษ             
ไล่ออกจากราชการ  และยกเลิกสัญญาจ้าง  
     ๓.  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ  กรณีขาดราชการและ               
ไม่ลงเวลามาปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุสมควร  โดยมหาวิทยาลัยได้มีการ
ดําเนินการทางวินัยแล้ว  ดังน้ี 
     ๓.๑  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีคําสั่งที่  ๑๓๙/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  
๒๕๕๔  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า  ไม่ได้มาลงนามปฏิบัติราชการจริง  
และสมควรดําเนินการตามระเบียบราชการต่อไป  
 
 



 
 
    ๓.๒  หัวหน้างานวินัยและนิติการได้มีบันทึกลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เสนอว่า  
สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ  และขอให้อธิการบดีลงนามในคําสั่งลงโทษทางวินัย  และในหนังสือแจ้งผู้ถูก
ลงโทษให้รับทราบคําสั่ง  
    ๓.๓  มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งที่  ๕๑๙๙/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ สั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ และยกเลิกสัญญาจ้าง 
    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการ  
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๖๐ เมื่อผู้ บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยหรือสั่ งให้ข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ  ในกรณีที่               
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษมิได้ดําเนินการทางวินัยหรือมิได้สั่งให้ออกจาก
ราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้” 
 ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา 
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   “ข้อ ๙  วรรคสอง  ....เมื่อผู้บังคับบัญชาตาม (๒) ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใดไปแล้ว 
ให้รายงานผลการพิจารณาพร้อมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลประกอบการพิจารณาต่ออธิการบดี เพ่ือ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 
    “ข้อ ๕๔  ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ อธิการบดีโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบผลการดําเนินการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

   



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
                           วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                  สรปุเรื่อง 
             ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  มีมติ
เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีข้อสังเกตเพ่ือ
นําไปปรับปรุง  และให้นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
 บัดน้ี  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   
               จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ดังเอกสารแยกเล่ม) 
 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  ๑๐/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

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

 


