
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพื่อทราบ 

                            ๔.๑ รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

 ๔.๒ ขอเรียนเชิญเขารวมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา   

     ๕.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 ๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

   ๕.๓ พิจารณา เล่ือนการประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงิน 

    คาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๕.๔ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสิน 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ 
   ๕.๕ พิจารณาเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เร่ือง  อัตราเงินเดือน 

    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   ๕.๖ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดของโครงการ 

    ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

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

 

 

 

 

 

 



                                               การประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
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                                                                                                     การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ 

                         วันท่ี   ๒๒  ตลุาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี   ๒๔   กนัยายน    

๒๕๕๓   นั้น  ฝายเลขานกุารไดจดัทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๙  หนา     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระน้ี 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

      มติสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๓ 

เมื่อวันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------   

รายนามกรรมการผูมาประชุม    
๑.  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน               นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญชู   นาถวงษ               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย      อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 
๕.  อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ 
๖.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารยอุไร เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๙.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยชนะ ปรีชา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๑.  อาจารยชัยพัฒน  ทรัพยเท่ียง ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยถิรเดช พิมพทองงาม ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๓.  อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๔.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร          รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     
๑.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต 
๒.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๓.  นางดวงสมร   วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๔.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๕.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๖.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๗.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๘.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 
 

 



๒ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม     
๑.  อาจารยศราวุธ  เสียงแจม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒.  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย ภูสําลี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ ออนไสว คณบดีคณะครุศาสตร 
๔.  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๕.  ผูชวยศาสตราจารยสุธาสินี ศิริโภคาภิรมย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖.  อาจารยจิราวรรณ  ฉายาวัฒน รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
๘.  นางสาววนัเพ็ญ  เตะขันหมาก ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๙.  นางสาวเพ็ญนภา  อรชร  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
๑๐.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๑.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม      ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ
ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
 ๑.๑  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  ขณะนี้สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยไดจัดทําสําเนาเอกสารรายงานการประชุมรวมประจําป พ.ศ.๒๕๕๓  ของสภามหาวิทยาลัยสาม
มหาวิทยาลัย คือ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และเผยแพรใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสามารถศึกษาเอกสารดังกลาวได    
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๓ 
อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ     ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย    ตรวจสอบรายงาน                    

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๑ –   ๑๑ 
   มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   ๘/๒๕๕๓    โดยไมมีการแกไข   
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว 

๓.๑  รายงานการติดตามผลเรื่องการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
   ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย  ภูสําลี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอ  ตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหติดตามเร่ืองการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เพื่อรายงาน
ใหสภาฯ ทราบนั้น  ขอรายงานผลจากการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภา  ดังนี้    

   ๑.  ใหยกเลิกการใหการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูท้ังหมด ท่ีคุรุสภาเคยให
การรับรอง 

   ๒.  ในกรณีท่ีจําเปน  หนวยงานอาจขอใหคุรุสภาใหการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูเปนโครงการๆ ไป 

   ๓.  คุรุสภาจะนํามติดังกลาวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใหมีการบังคับใช  และจะมี
หนังสือแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ  และถือปฏิบัติตอไป 

   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
   รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  แจงวา  หลักสูตรดังกลาวคุรุสภาไดยกเลิกการให

การรับรอง  โดยหามรับนักศึกษาเรียนหลักสูตรดังกลาวต้ังแตวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป  สวน
กรณีท่ีจะเปดเปนโครงการตองขออนุญาตจากคุรุสภาเปนโครงการๆ ไป  เชน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท. )  ท่ีมีโครงการจะเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) เปนตน  
          มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

๓.๒  การศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  การศึกษาดูงานของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวระหวางวันท่ี  ๔ – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ณ  Auckland 
University of Technology  ประเทศนิวซีแลนด  และ  University of Wollongong  ประเทศออสเตรเลีย 
          มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

                 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอรายงานการใชจายเงินงบประมาณ    
เงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ   เงินบัณฑิตศึกษา   เงินโครงการ
หลักสูตรนักบริหาร  และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และรายงาน รายรับ รายจายยอดเงินคงเหลือ   
 

/งบประมาณเงินรายได.... 
 



๔ 
 
งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๓  ประเภทเงินบํารุง
การศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  
เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การประชุม      
                        มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

 ๔.๒  การลงนามในขอตกลงวาดวย  สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

                   อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  การลงนามในขอตกลงวาดวย  สมัชชาสภา
สถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  ซ่ึงประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษา                   
แหงประเทศไทยไดแจงการแกไขขอความในขอตกลงมายังนายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย
ไดส่ังการใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม      
 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  ท่ีตองแจงใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทราบ  เนื่องจากเดิมนั้นใชช่ือวา สมัชชานายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และเม่ือมีการประชุมกันแลว    
มีมติแกไขช่ือขอตกลงเปน สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อใหครอบคลุมองคกรท่ีเรียกวาสภาและ
องคประกอบท้ัง นายก อุปนายก และกรรมการสภาสถาบัน  พรอมท้ังลงนามในขอตกลง  โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี  
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป 
                        มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
         และปริญญาบัณฑิต 
           ๕.๑.๑  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต 

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๑๓๖  คน   ดังนี้ 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๔  คน  ดังนี้ 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๖  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๔  คน 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
                สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   ๖  คน 
 
 

/- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.... 
 



๕ 
 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๑๓  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๑๕  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๙๒   คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  จากบัญชีรายช่ือวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีหัวขอท่ี
นาสนใจจํานวนมาก  ไมทราบวามหาวิทยาลัยมีการเผยแพรวิทยานิพนธไปยังสถานศึกษาตางๆ ในลักษณะใดบาง  
เพื่อใหสามารถใชประโยชนได 
  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ช้ีแจงวา  ตามปกติแลววิทยานิพนธจะ
ไมเผยแพรสูสาธารณะ  แตทางสถาบันพิจารณาเห็นวาวิทยานิพนธฉบับใดสมควรเผยแพรก็จะนําข้ึนเว็บไซต  
ซ่ึงจะดีกวาการพิมพเผยแพร 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  แจงวา  ขณะน้ีงานวิจัยทุกฉบับ  มหาวิทยาลัยจะ
เผยแพรบทคัดยอโดยตีพิมพในวารสารท่ีนาเช่ือถือ  สวนเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณทุกเลมจะสงไปท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ       
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
  ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๘๓  คน  ดังนี้ 
        วันสําเร็จการศึกษา  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน 
 นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร  
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๒๖  คน 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
 

/สาขานิติศาสตร.... 



 
๖ 

   สาขานิติศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๒๘  คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
 

 ๕.๒  การพิจารณาดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีสภามหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ 
 การประเมินผลการปฎิบัติราชการ (กพร.) การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  การพิจารณาดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (กพร.) การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)  ซ่ึงสภาฯ ไดเคยพิจารณาเร่ืองนี้ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  
วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓  และมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมกร  ท่ีประกอบดวยบุคคลภายนอก  เพื่อพิจารณา  
ปฏิรูปการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นดังกลาว  แตเนื่องจากยังไมสามารถแตงต้ังกรรมการได
ทัน  และจําเปนตองมีการพิจารณาเห็นชอบใหทันในเดือนกันยายน  ๒๕๕๓  ซ่ึงเปนเดือนสุดทายของ
ปงบประมาณ ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยจึงตองนําเสนอเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาในการประชุมคร้ังนี้ 
 โดยประเด็นท่ีเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ไดแก 
 ๑.  การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได
เคยพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใชเม่ือวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  โดยตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยวาจะใหความเห็นชอบนโยบายเดิม  หรือ
ปรับเปล่ียนจากเดิม 
 ๒.  การกําหนดนโยบายกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลมหาวิทยาลัย 
 ๓.  การกําหนดระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากแนวทางของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ซ่ึงการประเมิน
สภามหาวิทยาลัยนั้น ควรจะไดขอมูลท้ังจากการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และจากการ
ประเมินของคณะบุคคลภายนอกสภามหาวิทยาลัย   

    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 



๗ 
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาวาตามประกาศฯ เร่ือง นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน
เปนอยางไร  มีส่ิงใดควรดําเนินการเพิ่มเติมใหครบถวน 
 มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบใหใชนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภาฯ ตามประกาศ
ลงวันท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ตอไป 
 สําหรับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย และการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยไดมีการกําหนด
ไวในประกาศดังกลาว  และมีการดําเนินการตามประกาศน้ันในบางสวนแลว  เห็นชอบใหดําเนินการเพ่ิมเติมใน
สวนท่ียังดําเนินการไมครบถวนตามประกาศนั้น 
 

 ๕.๓  พิจารณา ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการพัสดุจากเงินรายได 
  ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  วาดวยการพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  โดยสาระสําคัญอยูในหมวดท่ี  ๒  การจัดหา  
สวนท่ี ๑ การซ้ือและการจาง  ขอ  ๑๓ – ขอ ๑๖  โดยใชแนวทางของระเบียบกระทรวงการคลัง  แตปรับให
สอดคลองเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  มติสภามหาวิทยาลัย    ใหความเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย                
การพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  โดยมอบอุปนายกสภาตรวจสอบขอความในราง ระเบียบ               
ใหถูกตอง  และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขกอน เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 

 ๕.๔  พิจารณาเอกสารทายขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ไทยมั่นคง  ซึ่งจดทะเบียนแลว 
  เฉพาะสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  ตามท่ีสภาฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี               
๑๒/๒๕๕๒  วันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยจัดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ                
เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีอยูจํานวนมากแลวนั้น  มหาวิทยาลัย และผูแทนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยไดศึกษาขอมูลการดําเนินการจากมหาวิทยาลัยตางๆ แลว  เห็นควรเขารวมในกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพไทยม่ันคง  ซ่ึงจดทะเบียนแลว  ซ่ึงอยูในเครือของธนาคารกรุงไทย จํากัด และไดรวมกันจัดทํา(ราง) เอกสาร
ทายขอบังคับ โดยมีตัวแทน  ๑๕  คน  คือ นายจาง  ๘  คน และตัวแทนลูกจาง  ๗  คน สาระสําคัญคือ  ลูกจางจาย
สมทบรอยละสามตอเดือน  และมหาวิทยาลัยจายสมทบรอยละสามตอเดือน  จึงเสนอใหสภาฯ  พิจารณาเห็นชอบ
เอกสารดังกลาว  เพื่อจะไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย         ใหความเห็นชอบเอกสารทายขอบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ                  
ไทยม่ันคง  ซ่ึงจดทะเบียนแลว  เฉพาะสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 



๘ 
 

 ๕.๕  พิจารณาคําของบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  สืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและกรอบ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลัยจํานวน  ๕๓๕,๖๔๗,๖๘๐  บาท  
จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน  ๒๗๒,๑๔๔,๑๐๐  บาท  และงบประมาณเงินรายไดจํานวน  ๒๖๓,๕๐๓,๕๘๐  บาท  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยท้ังหมด  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
กรอบงบประมาณท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 นายบุญชู  นาถวงษ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  หลักการตั้งงบประมาณรายจาย  ซ่ึงปกติ
แลวจะมีประมาณการรายรับดวย  ซ่ึงในคร้ังตอไปขอใหมีขอมูลของประมาณการรายรับดวย 
 มติสภามหาวิทยาลัย        ใหความเห็นชอบคําของบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๔  โดยมีขอสังเกตวา การพิจารณาคําของบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณครั้งตอไป ใหมีขอมูล
ของประมาณการรายรับดวย   
 

 ๕.๖  พิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  เครื่องแบบพิธีการ 
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  พิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ซ่ึงราง ขอบังคับดังกลาวตองใชคําวาเครื่องแตงกายพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  และยังมีถอยคําบางคําท่ียังไมถูกตอง  เนื่องจากยังไมไดเขาพิจารณาในการประชุมผูบริหาร  และ
มหาวิทยาลัยไดต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อรางขอบังคับดังกลาว  โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปน
ประธาน และมีการนําเขาสภาคณาจารยและขาราชการซ่ึงไมถูกตองตามข้ันตอน 
 อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงวา  รางขอบังคับดังกลาว
พนักงานมหาวิทยาลัยไดเสนอสภาคณาจารยฯ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณสอบถามสภาคณาจารยฯ 
วาคิดเห็นอยางไร  ซ่ึงมีประเด็นเร่ืองการออกแบบอินทรธนูวาจะแบงแยกอินทรธนูหรือไม  และถาแบงแยกจะ
ใชเกณฑใดในการแบงแยกอินทรธนู   
 มติสภามหาวิทยาลัย       ใหนําเร่ืองการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย
เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปใหคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแตงต้ังไวแลวพิจารณาการใชขอความท่ีถูกตองอีกคร้ัง  โดยนําขอเสนอของสภาคณาจารยและ
ขาราชการ  อาทิ การออกแบบอินทรธนูและอ่ืนๆ มาประกอบดวย  แลวใหนําเสนอตอมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยตอไป  
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ   
 ๖.๑  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  ขอหารือเร่ืองกรณีท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรีคิดเงินคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยผิด  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจายเงินคาไฟฟาดวยงบประมาณแผนดินเรียบรอยแลว  
แตตอมามีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยวาตองการเก็บคาไฟฟาเพิ่ม  เนื่องจากคิดเงินคาไฟฟาผิด  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการอยางไร   
 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  ขอใหมหาวิทยาลัยเจรจาตอรองกับ
การไฟฟา  โดยใชงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔  จายเพิ่มเติมสวนท่ีเหลือ  
 ๖.๒  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓  ในวันศุกรท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐   น.  
 
  

      (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
            ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 

                       (อาจารยตระกล  จนัทสุนทร) 
                                                                                                            เลขานกุาร                                                                
                                                                                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓     
                  วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓                              

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว  

๓.๑   ………………….………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒   ………………….………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๓   ………………….………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๔   ………………….………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๕   ………………….………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 
                        สรุปเร่ือง 

                      ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงงานคลังไดจัดทํา
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ   เ งินบัณฑิตศึกษา  เ งินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร    และเ งินโครงการ                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๓ 

                     มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓
ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๓  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๔.๒  ขอเรียนเชิญเขารวมหลักสูตร “ธรรมาภบิาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน ๒ 
                        สรุปเร่ือง 

 ดวยสถาบันคลังสมองของชาติ  ไดจัดหลักสูตร  “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน ๒ 

ระหวางวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หองกมลมาศ  

โรงแรมสยามซิตี  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนความรู  
ประสบการณระหวางผูเขารวมหลักสูตรในดานธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  บทบาทหนาท่ีของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตลอดจนเพ่ือใหผูเขารวมหลักสูตรไดแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะตางๆ ใน
การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายกสภาฯและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเขารวมหลักสูตรในวันเวลา  และสถานท่ีดังกลาว 
  และทานนายกสภาฯ ไดใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

                        วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
๕.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
        สรุปเร่ือง 

 ดวย มีนัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา   ได สํ า เ ร็จการ ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑    และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบ                
การสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๓  
ตุลาคม ๒๕๕๓ 

  มหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                            ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
                        สรุปเร่ือง 

 ดวยมหาวิทยาลัย  โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  ในระหวางวันท่ี  ๒๔ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  

เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งความกาวหนา  และ
กิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู  
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๒  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  พรอมท้ังพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนามหาวิทยาลัย 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๓) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ  พรอมท้ังพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๓ พิจารณา เลื่อนการประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงิน 

  คาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
              สรุปเร่ือง 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงไดประกาศใชต้ังแตวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ขอ ๒  
ระบุวา  “ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป”  แตมหาวิทยาลัยไมสามารถใชระเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีเขา
ศึกษาภาคการศึกษาท่ี  ๑  ไดทัน  เนื่องจากไดรับรายงานตัวนักศึกษาในวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  จึงตอง
เรียกเก็บเงินตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ.๒๕๔๐  ไปกอน 
  จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  เล่ือนการประกาศใชระเบียบดังกลาว  โดยใหใช  
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา   
 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ  ๑๓  วรรคสอง 
 “ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ 

 วินิจฉัยช้ีขาด  และใหถือเปนท่ีสุด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๔  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสิน 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
              สรุปเร่ือง 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๑) สภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจหนาท่ีอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  วาดวยการดําเนินการจัดหา  จัดสรรรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๑๑ การใชจายเงินรายไดและผลประโยชนของเงินรายไดใหทําเปนงบประมาณประจําป  ขออนุมัติ
ตอสภามหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการ
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๑)  
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการจัดหา  จัดสรรรายได 
  และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

   ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๕ พิจารณาเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง  อัตราเงินเดือน 

  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
              สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดอัตราเงินเดือนข้ันตน  สําหรับผูเขารับราชการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ตางๆ ใหม  โดยมีอัตราเงินเดือนท่ีสูงกวาเดิมนั้น  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือนข้ันตนของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ ใหมให
สอดคลองกันดวย  ท้ังพนักงานท่ีเปนลูกจางช่ัวคราว  และท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน  และสาย
สนับสนุนการสอน  ดังรายละเอียดใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสาร
แยกเลม) ท้ังนี้  อัตราเงินเดือนดังกลาว ไดผานการพิจารณาของท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี  ๑๘  
ตุลาคม  ๒๕๕๓ แลว 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ดังกลาว 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
    ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๒) 
 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  คาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ 
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๑ 
  “อัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทตางๆ ใหจายไดไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  และไมสูงกวา 
  เกณฑข้ันสูงตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหจัดทําเปนประกาศ 
  มหาวิทยาลัย  และผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”  

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  ใหความเห็นชอบ 
                ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

๕.๖  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดของโครงการ   
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 

              สรุปเร่ือง 

   ตามอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ  ขอ  ๑๗  วรรคสอง  “ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนจะตองจัดสรรเงิน
รายไดประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับการอนุมัติไวในวรรคแรก  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของประมาณการ
รายไดประจําปงบประมาณนั้น”  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายของโครงการเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๑๑) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ขอ  ๑๗  วรรคสอง 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

                                                                                        วันท่ี   ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 ๖.๑ …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๖.๒ .………………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๖.๓ .……………………………………………………………………….…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๖.๔ .…………………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

 ๖.๕  ……………………………………………………………………….…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


