
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

 ๑.๑   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติประจําป ๒๕๕๓ 

  “อุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู” 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพื่อทราบ 

                            ๔.๑ รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

 ๔.๒ สรุปการรับ – จายเงิน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี 

 ๔.๓ รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 
 ๔.๔ รายงานการดําเนินการทางวินัย 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา   

     ๕.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ ขออนุมัติจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ๕.๓ พิจารณาเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมสาระความรูและสมรรถนะในคําอธิบายรายวิชา 
    ตามเนื้อหา 
 ๕.๔ พิจารณาการปรับเล่ือนเงินเดือนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ หรือพนกังาน 

  ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๕.๕ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณของโครงการ และเงินรายไดสะสม 

   ๕.๖   พิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
    ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   ๕.๗ พิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย เคร่ืองแตงกายพิธีการ 

    ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

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

 



                                               การประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
 ๑.๑      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติประจําป ๒๕๕๓ 

 “อุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู”               
  สรุปเร่ือง 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กําหนดจัดใหมีการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ประจําป ๒๕๕๓  “อุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู”  ระหวางวันท่ี  ๑๓ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓                  

ณ  บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร  เซ็นทรัลลาดพราว  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  ท้ังนี้ผูเขารวมประชุมสามารถ
ลงทะเบียนเขารวมงานลวงหนาทางเว็บไซต http://Ims.thaicyberu.go.th/chec/register.asp  ไดต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี  ๗  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  
  มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

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

๑.  เพื่อทราบ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
 
 
 
 



                                                                                                     การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ 

                         วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี   ๒๒   ตุลาคม    

๒๕๕๓   นั้น  ฝายเลขานกุารไดจดัทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๘  หนา     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระน้ี 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

เมื่อวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  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.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๙.  ผูชวยศาสตราจารยชนะ ปรีชา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๐.  อาจารยชัยพัฒน  ทรัพยเท่ียง ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยถิรเดช พิมพทองงาม ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๑๒.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     
๑.  ผูชวยศาสตราจารยอุไร เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร   ติดราชการ 
๒.  อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท ผูแทนคณาจารย   ติดราชการ 
๓.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต 
๔.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   ไปราชการ 
๕.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๖.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๗.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๘.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๙.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 
 

 



๒ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม     
๑.  อาจารยศราวุธ  เสียงแจม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒.  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย ภูสําลี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓.  อาจารยเนติ   เฉลยวาเรศ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.  ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๕.  นางสาวสุรีพร  สอนงาย  หัวหนาสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๗.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม      ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ
ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๓ 
อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ     ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย    ตรวจสอบรายงาน                    

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๑ –   ๙ 
   มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   ๙/๒๕๕๓    โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว 

ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

                 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  เนื ่องจากกองคลังตองการจะ
นําเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณประจําเดือนกันยายน  ๒๕๕๓  ควบคูกับรายงานการรับ
จายเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓ ทั้งหมด  จึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณดังกลาว ในการประชุมคร้ังตอไป  
 



๓ 
 
                        มติสภามหาวิทยาลัย       อนุญาตใหนําเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณประจําเดือน
กันยายน  ๒๕๕๓  และประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓ ในการประชุมคร้ังตอไป  
  

 ๔.๒  ขอเรียนเชิญเขารวมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน ๒ 

                   อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ดวยสถาบันคลังสมองของชาติ  ไดจัด
หลักสูตร  “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน ๒ ระหวางวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หองกมลมาศ  โรงแรมสยามซิตี  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณระหวางผูเขารวมหลักสูตรในดานธรรมาภิบาล
ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  บทบาทหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตลอดจนเพ่ือใหผูเขารวม
หลักสูตรไดแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะตางๆ ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ               
มากยิ่งข้ึน  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายกสภาฯและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมหลักสูตรในวันเวลา  และ
สถานท่ีดังกลาว  ซ่ึงทานนายกสภาฯ ไดใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเพื่อเตรียมการในการเขารวม
หลักสูตรในรุนตอไป 
                        มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
           อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๒๕๒  คน   ดังนี้ 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๖  คน  ดังนี้ 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๕  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๑  คน 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
                สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   ๑๔  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๑๔  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๑๒  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๒๐๓   คน 
  ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)  จํานวน  ๓  คน 
 

/ดังรายละเอียดในเอกสาร.... 



๔ 
 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  มีขอสังเกต  คือ  เอกสารหนา ๑๘ อนุมัติใหปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช  ควรแกไขเปน                  
นายวิเศษ  แสงกาญจนวนิช  เนื่องจากคําวา  “ดร.”  ไมใชในการนําหนานามสําหรับการอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต       

  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  โดยปรับแก
เอกสารหนา  ๑๘  “ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช”  แกไขเปน  “นายวิเศษ  แสงกาญจนวนิช”   
 

 ๕.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 อาจารยเนติ  เฉลยวาเรศ  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  นําเสนอ  ดวย
มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  ระหวางวันท่ี  ๒๔ – 
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  พรอมท้ังพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนามหาวิทยาลัย    

    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
  ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๑.  มหาวิทยาลัยควรจัดทํา Action Plan เรียงตามขอเสนอแนะ  และต้ังเปาประสงควาในป
การศึกษาหนาจะมีวิธีการอยางไรใหตัวบงช้ีผานการประเมินทุกตัว  สวนตัวบงช้ีท่ีไดคะแนนประเมินระดับ ๐ 
นั้น  ตองดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน  เชนกรณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย เขาประชุมไมถึงรอยละ ๘๐  
และตัวบงช้ีท่ี  ๗.๘  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   
 ๒.  มหาวิทยาลัยตองปรับระบบการมีเอกสารหลักฐานในการวิเคราะห  เชน  หลักฐานการ
ประชุม  หลักฐานการ Workshop รายงานการประชุมตางๆ สําหรับการตรวจสอบ  โดยวางกรอบการทํางานใหม
วาทุกองคประกอบตองมีเอกสารหลักฐานจัดใสแฟมไวใหครบถวน 

 ๓.  เร่ืองการเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการจัด
โครงการเพ่ือใหมีความชัดเจน  เชน  โครงการตามแนวพระราชดําริ  โครงการดานการตอบสนองการมีสวนรวม
ในชุมชน  เปนตน 

 ๔.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันมาปรับปรุง  โดยใชวิธีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  แลวนําความกาวหนาในการปฏิบัติมารายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะ 

 มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําป
การศึกษา  ๒๕๕๒  โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนามหาวิทยาลัย  ตามท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 ๕.๓  พิจารณา เลื่อนการประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงิน 
  คาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหมีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา                  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงไดประกาศใชต้ังแตวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  
๒๕๕๓  โดยขอ ๒  ไดระบุวา  “ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ท่ีเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป”  แตมหาวิทยาลัยไมสามารถใชระเบียบนี้
กับนักศึกษาที่เขาศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดทัน  จึงใชระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปกอน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเล่ือนการประกาศใชระเบียบดังกลาว  โดย
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแต
ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  มติสภามหาวิทยาลัย    ใหความเห็นชอบเล่ือนการประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
เทพสตรี  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย
ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแต
ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 

 ๕.๔  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได
จากการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการจํานวน  ๑๔  โครงการ  ดังรายละเอียดจํานวนเงินงบประมาณ  ดังนี้ 
 ๑.  ประมาณการรายรับตามโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการระหวางวันท่ี  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ จํานวน  ๒๔,๔๗๐,๖๐๐  บาท 

  ๒.  ประมาณการรายจาย 
  -  ประมาณการรายจายตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการระหวางวันท่ี  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  จํานวน  ๑๘,๔๖๐,๙๒๐  บาท 
  -  ประมาณการรายจายตามขอ ๑๑ ของระเบียบวาดวยการดําเนินการจัดหา  จัดสรร  รายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  จํานวน  ๔,๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  ประมาณการเงินคงเหลือ  จํานวน  ๑,๘๕๙,๖๘๐  บาท 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย         อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามท่ีเสนอ 
 



๖ 
 

 ๕.๕  พิจารณาเห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราเงินเดือน 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  จากท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  เม่ือวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓   ทานอธิการบดีไดเสนอวาอัตราเงินเดือนพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปจจุบันยังไมสอดคลองกับอัตราเงินเดือนใหมท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด  คณะกรรมการจึงพิจารณาวาควรกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานใหสอดคลองกับอัตรา
เงินเดือนท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน  จึงมีมติปรับอัตรา
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต้ังแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓               
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  คาตอบแทนผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการ  หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
เทพสตรี   พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๑๑  “อัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทตางๆ ใหจายไดไมตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  
และไมสูงกวาเกณฑข้ันสูงตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย  และผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ราง ประกาศฯ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงวา  ตองการใหตรวจสอบขอมูลจาก 
ก.พ.อ. วาออกระเบียบเร่ืองอัตราเงินเดือนท่ีผานมติจากคณะรัฐมนตรีแลวหรือไม  มีผลบังคับใชเม่ือใด  เพื่อให
การออกระเบียบเร่ืองอัตราเงินเดือนมีความสอดคลองกัน 
 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอวา  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนบางตําแหนง
นั้นควรกําหนดวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทให  เชน  ตําแหนงนิติกร  เปนตน 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอวา  อาจกําหนดอัตราเงินเดือนข้ันตนใหสูงกวาของ 
ก.พ. จะเปนการจูงใจใหไดคนมีความสามารถมาทํางานมากข้ึนได 
 อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เสนอวา  จากราง ประกาศฯ
พบวา  ช่ือประกาศใชคําวา  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”  แตรายละเอียด
ภายในประกาศใชคําวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  ซ่ึงควรใชคําใดจึงจะถูกตอง  และกรณีของพนักงานท่ีทํางาน           
มานานแลวจะมีการเพิ่มใหมากกวาอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดหรือไม   
 รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  แจงวา  กรณีผูท่ีทํางานมานานแลวแตไดรับ
เงินเดือนไมถึงอัตราท่ีกําหนดจะปรับใหมีเงินเดือนเทาท่ีกําหนด  ซ่ึงคนท่ีทํางานมานานกวาจะไดเปรียบผูท่ี
บรรจุใหมอาจมีโอกาสที่ข้ึนเงินเดือนประจําป  ทําใหไดอัตราท่ีสูงกวาอยูแลว 
 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  ช้ีแจงวา  การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมีสองชุด  คือ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                   
ซ่ึงแบงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกเปนประเภท  คือ  ลูกจางช่ัวคราว  ลูกจางประจํา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  โดยแตละประเภทนั้นจะมีกฎเกณฑและใชบัญชีเงินเดือนตางกัน 
 
 



๗ 
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  ควรมีการสรางระบบการ
บริหารงานบุคคลท่ีปจจุบันมีบุคลากรอยูหลายประเภท  รวมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือนท้ังระบบ  ซ่ึงอัตรา
เงินเดือนนั้นตองคํานึงถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยท่ีจะจางได  รวมท้ังผลกระทบในระยะยาวดวย 
 สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนเพื่อการแตงต้ังใหไดบุคคลท่ีมีความสามารถ  มหาวิทยาลัยควร
นําไปศึกษาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป   
 มติสภามหาวิทยาลัย        ใหความเห็นชอบในหลักการประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เร่ืองอัตราเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบขอมูล  ดังนี้ 
 ๑.  ตรวจสอบขอมูลจาก ก.พ.อ. วาออกระเบียบเร่ืองอัตราเงินเดือนท่ีผานมติจากคณะรัฐมนตรี
แลวหรือไม  มีผลบังคับใชเม่ือใด  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรกําหนดวันประกาศใชใหสอดคลองกันดวย 
 ๒.  ตรวจสอบคําในประกาศดังกลาววา  ควรใชคําวา  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”  หรือ  “พนักงานมหาวิทยาลัย”   
 

 ๕.๖  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดของโครงการ  
  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจาย
งบประมาณเงินรายไดของโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  จํานวน  ๑๑,๒๓๓,๑๕๐  บาท  เพื่อ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๑ .   งบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   สาขาวัดพระพุทธบาท                   
ราชวรมหาวิหาร  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  จํานวน  ๑,๔๐๖,๐๐๐  บาท 
  ๒.  โครงการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  รุนท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๕๓  
จํานวน  ๗,๖๑๑,๒๐๐  บาท 
  ๓.  โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน)  
รุนท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน  ๒,๒๑๕,๙๕๐  บาท 

    นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  โครงการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  อาจารยประจําหลักสูตร ๔ ทานนั้น  มหาวิทยาลัยมีกรอบการปฏิบัติงานอยางไร  เนื่องจากอาจารย
ไดรับเงินคาตอบแทนการสอนและคาตอบแทนอาจารยประจําหลักสูตรดวย 
  มติสภามหาวิทยาลัย       ใหความเห็นชอบคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดของ
โครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  จํานวน  ๑๑,๒๓๓,๑๕๐  บาท  โดยมีขอสังเกต  คือ  โครงการ
เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบการปฏิบัติงานของอาจารย
ประจําหลักสูตร ๔ ทาน ใหชัดเจน   
 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ   
 ๖.๑  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงเล่ือนกําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เปนวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เนื่องจากเปน
วันเร่ิมงานครบรอบ  ๙๐  ป  แหงการกอต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซ่ึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รวมงานในชวงเชา  และประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวงบาย  
 ๖.๒  อาจารยชัยพัฒน  ทรัพยเท่ียง ผูแทนคณาจารย  แจงวา  ขอใหมหาวิทยาลัยดูแลเร่ืองมาตรการรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากชวงท่ีผานมามีรถจักรยานยนตและรถยนตเขา-ออกภายใน
มหาวิทยาลัยมากข้ึน  ทําใหเกิดเหตุจากมิจฉาชีพบอยคร้ัง 
 

 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐   น.  
 
  

      (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
            ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 

                       (อาจารยตระกล  จนัทสุนทร) 
                                                                                                            เลขานกุาร                                                                
                                                                                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓     
                  วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓                         

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  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  และตุลาคม  
๒๕๕๓ 

                     มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓
ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๓  และตุลาคม  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  ๑๑/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๔.๒  รายงานสรุปผลการรับ – จายเงิน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ศูนยฝกปฏิบัติการ 
  วิชาชีพเทพธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                        สรุปเร่ือง 

 ดวย  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพเทพธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรายงานสรุปผล               
การรับ-จายเงิน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
ท่ีแนบมาพรอมนี้   
  มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานสรุปผลการรับ – จายเงิน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๔.๓  รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจํา 
                        สรุปเร่ือง 

  ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ตามมาตรา  ๑๖(๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จํานวน ๔ ทาน  จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  
๒๕๕๓  อธิการบดีจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา  ตามขอบังคับฯ  วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ซ่ึงไดดําเนินการเลือกเมื่อวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป  
นับต้ังแตวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ (๔) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๖ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

                        วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
       สรุปเร่ือง 

 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๑และ
ไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓  เม่ือ
วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

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

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                            ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

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

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

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

 
 
 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๒ ขออนุมัติจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                        สรุปเร่ือง 

 ดวยมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงคท่ีจะจัดใหมีหนวยงานกลางท่ีมีฐานะตํ่ากวาคณะเพื่อ
รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร  และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปรวมกับคณะและหนวยงานสนับสนุน
ตางๆ ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  โดยใชช่ือวาสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ซ่ึงไดผานการพิจารณา
ของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหความเห็นชอบ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  
๒๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๓  และท่ีประชุมสภาวิชาการมีมติใหความเห็นชอบ  ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓      
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๕) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ  พรอมท้ังพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนามหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๓ พิจารณาเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมสาระความรูและสมรรถนะในคําอธิบายรายวิชา 
  ตามเนื้อหา 

             สรุปเร่ือง 

 ดวยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตคณะท่ี ๑ ไดพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๔๘  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  
โดยใหสถาบันนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมในมาตรฐานความรูคําอธิบายรายวิชาท่ีมีเนื้อหาไมครอบคลุมมาตรฐาน
ของคุรุสภา  ๒  กรณี  คือ  ๑)  รายวิชาท่ีนํามาเทียบกับมาตรฐานเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนไปแลว ใหสถาบัน
จัดโครงการอบรมใหกับนักศึกษา  เพื่อเพิ่มเติมสาระความรูใหครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา  ๒)  ปรับ/
เพิ่ม คําอธิบายรายวิชาใหมีสาระความรูครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภาและนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติกอน
เสนอสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 คณะครุศาสตรไดดําเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ  โดยเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให
ครบสาระความรูตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดท้ัง  ๙  สาขาวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอน  จัดโครงการอบรมให
นักศึกษาที่เรียนไปแลวแตไมครบสาระความรู  และสมรรถนะตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด และปรับ/เพิ่ม
คําอธิบายรายวิชาใหมีสาระความรูครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรใหความเห็นชอบ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  ๑๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  และท่ีประชุมสภาวิชาการมีมติใหความเห็นชอบ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓  เม่ือ
วันท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓      
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมสาระความรูและสมรรถนะใน
คําอธิบายรายวิชาตามเนื้อหาท่ีแนบมา  เพื่อนําเสนอตอคุรุสภารับรองตอไป 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 ๑.   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๗) 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๔ พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงาน 

  ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเร่ือง 

 ตามขอบังคับ  ฯ  วาดวย  คาตอบแทนผูบริหารที่ มิได เปนขาราชการ  หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๓  หมวด ๓ 
 “ ขอ ๑๓  ใหมีการพิจารณาปรับเล่ือนเงินเดือนของผูบริหารและพนกังานประจําป อยางนอยปละ 
หนึ่งคร้ัง  โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีไดปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป    
     (๑) การปรับเล่ือนเงินเดือนผูบริหารในแตละป ใหปรับเล่ือนไดไมเกินรอยละหกของเงินเดือน
ปจจุบัน  ....”  และ 
  “ ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเล่ือนเงินเดือนผูบริหารใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ  ....” 
 สําหรับคณะกรรมการนั้น หมายถึงคณะกรรมการตามความใน หมวด ๒ ขอ ๑๐  ของขอบังคับนี้       
                          “ ขอ ๑๐  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคคล
จํานวน ๕ คน  ในจํานวนนี้ตองมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา ๓ คน  ท่ีมิได
เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูท่ีเขามาดํารงตําแหนงผูบริหาร ....” 
 บัดนี้ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาวมาแลว  ดังนี้ 
                           ก. รองศาสตราจารยกวี    ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  อัตราเงินเดือน ๕๒,๑๕๐  ต้ังแตวันท่ี  ๒๖  
ธันวาคม  ๒๕๕๑    
                           ข.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล    รองอธิการบดี  อัตราเงินเดือน  ๔๗,๔๕๐  ต้ังแตวันท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๒     
                            ค.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ออนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร  อัตราเงินเดือน๔๔,๘๗๐ ต้ังแต
วันท่ี  ๙  มีนาคม   ๒๕๕๒   

                             ซ่ึงอยูในหลักเกณฑท่ีตองไดรับการพิจารณาปรับเล่ือนเงินเดือน ตามขอบังคับฯ                            
                             จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา          

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

 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ  ๑๐ , ขอ ๑๓(๑)  และ ขอ ๑๖ 

 
 



 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ และพิจารณาปรับเล่ือนเงินเดือนผูบริหาร  
               ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๕ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณของโครงการ และเงินรายไดสะสม 

 สรุปเร่ือง 

 ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑประจําอาคาร  ณ  ศูนยการศึกษาตางๆ เพื่อให
สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ  รวมทั้งมีความจําเปนตองจัดสรางหอพักสําหรับนักศึกษา  ณ  
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสิงหบุรี  มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม  เพื่อดําเนินการ
ดังกลาว 

 อนึ่งมหาวิทยาลัยตองใชจายงบประมาณในการจัดการศึกษาตามโครงการหลักสูตรรัฐประศาสน-
ศาสตร  สาขาการจัดการการคลัง  ในภาคการศึกษาท่ี ๑  ถึงภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓                   
จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณของโครงการดังกลาวดวย   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ขอ  ๑๗  และขอ  ๒๒ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๖ พิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
  ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
              สรุปเร่ือง 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พิจารณาเร่ืองรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และ
พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซ่ึงประกอบดวยเร่ืองขอรองทุกขการตัดสิทธ์ิ
การศึกษาดูงาน  และเร่ืองขอรองทุกขและขอความเปนธรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร นั้น 
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ จึงไดจัดทํารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ขอ ๖ (๔) 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาอนุญาตการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาตอไปอีก  ๙๐  วัน 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๗  พิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย เครื่องแตงกายพิธีการ 
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สรุปเร่ือง 

 สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  กันยายน 
๒๕๕๓  มีมติใหนําเร่ืองการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยเคร่ืองแบบพิธีการของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังไวแลว
พิจารณาการใชขอความท่ีถูกตองอีกคร้ัง  โดยนําขอเสนอของสภาคณาจารยและขาราชการ  อาทิ การออกแบบ
อินทรธนูและอ่ืนๆ มาประกอบดวยนั้น   

  มหาวิทยาลัย ไดพิจารณารางขอบังคับดังกลาวในท่ีประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี ๓๓/๒๕๕๓ ในวันท่ี  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  จึงขอเสนอรางขอบังคับดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๒) (๑๓)  และ (๑๗) 
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ มาตรา ๖๕/๑ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

                                                                                        วันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 

 


