
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๔ 

วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ช้ัน ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๗ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๒ พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....   
 ๓.๔ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๕ พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๖ พิจารณากําหนดหัวข้อเรื่องที่จะเสนอในระเบียบวาระเร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย   
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.๗  พิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ (การประชุมลับ) 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
 ๕.๒  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  

 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๗ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กําหนดจัดให้มีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” 
รุ่น ๗ ขึ้น  รวม ๗ วัน คือวันที่ ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  วันที่ ๒, ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และวันที่  ๙  
มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ช้ัน M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  บทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตลอดจนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ  
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม               
หลักสูตรในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน   
๒๕๕๔  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



         
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๔๐  น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

----------------------   
รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์กวี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๓.  นางพิศมัย เพียรมนกุล  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๐.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑.  นายขจร   จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศริิพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจ   
๒.  อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  ติดราชการ 
๓.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้แทนผู้บริหาร   ติดราชการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   ติดภารกิจ 
๕.  นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๖.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๗.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๗.  นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๘.  นางศรีไพร   วงษ์วาน  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๙.  นายศุภธี   โตสกุล  หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
๑๐.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๑.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๔๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย  ครั้งท่ี ๒   
   “Academic Transformation” 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ   
ได้มีหนังสือแจ้งกําหนดการจัดสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒“Academic Transformation” 
ระหว่างวันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ – วันศุกร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.               
ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพ  ซึ่งได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการสัมมนาในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว แต่ในขณะน้ีคาดว่ากําหนดการจัดสัมมนาจะเลื่อน
เวลาออกไป  โดยสถาบันคลังสมองจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง  
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๒  แจ้งสรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษา 
    นอกสถานท่ีตั้ง 
     อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

/ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยม... 
 



๓ 
 

ได้ดําเนินการตรวจเย่ียมการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่               
ตรวจเย่ียม  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติเห็นสมควรให้แจ้งรายงานการตรวจเยี่ยมแก่สภา
สถาบันอุดมศึกษารับทราบเพื่อดําเนินการต่อไปนั้น  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยม
จํานวน ๔ ท่าน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น
ผู้ตรวจเย่ียมด้วย โดยได้ตรวจเย่ียม ณ ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช  ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  ผลจากการตรวจเย่ียมน้ันได้สรุปเป็น ๗ ประเด็น  คือ  ๑. ประเด็น
ด้านการเปิดดําเนินการหลักสูตร  ๒. ประเด็นด้านอาจารย์  ๓. ประเด็นด้านอาคารสถานที่  ๔. ประเด็นด้าน               
สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  ๕. ประเด็นด้านการจัดบริการนักศึกษา  ๖. ประเด็นด้านนักศึกษา  ๗.  ประเด็นด้าน
การบริหาร  รวมทั้งสรุปผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการเปิดดําเนินการ
หลักสูตร  เรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร  การวางแผนระยะยาวที่จะใช้พ้ืนที่ศูนย์เดิมบางนางบวชเป็นศูนย์การศึกษา
แบบถาวรในลักษณะวิทยาเขต  และแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําเอกสารการดําเนินการของศูนย์เดิมบาง-
นางบวชให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ประเด็นหลักที่พบจากการตรวจเย่ียม
คือ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาแบบบางส่วน  ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจจะไม่สามารถดูแล
นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ส่วนเรื่องสถานที่ของศูนย์การศึกษาฯ มีความพร้อมมากจึงได้รับคําชมเชยจากผู้ตรวจเย่ียม     
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ตามประกาศกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังและให้ใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่นเดียวกันกับในสถานที่ต้ัง โดยสรุป คือ 
 ๑.  หลักสูตรที่เปิดสอนนอกสถานท่ีต้ังต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วในสถานท่ีต้ัง               
โดยการสอนนอกสถานที่ต้ังมี ๒ รูปแบบ คือ สอนเต็มหลักสูตร ณ นอกสถานที่ต้ัง  และสอนบางส่วน  ซึ่งตาม
เกณฑ์ของ สกอ. จะกําหนดไว้ว่าหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปดําเนินการเปิดสอนที่อ่ืนจะต้องมีคณาจารย์
ประจําหลักสูตรอีกจํานวน ๕ คน  ดังน้ัน เมื่อผู้ตรวจเยี่ยมพบเช่นน้ีจึงต้องการทราบกฎเกณฑ์ที่จัดการสอนแบบ
บางส่วนเทียบกับอัตราส่วนอาจารย์เป็นอย่างไร  ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 ๒.  อุปกรณ์ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ จะต้องมีเช่นเดียวกับในสถานที่ต้ัง 
 และจากการตรวจเย่ียมไม่ทราบว่า สกอ. จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเย่ียมการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง
อีกคร้ังหรือไม่ 
 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเท่ียง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ จึงไม่ต้องตรวจสอบซ้ํา 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน
แบบบางส่วนนอกสถานท่ีต้ัง  โดยเรียนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ประเด็นที่ผู้ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะคือ ถ้าไม่มี
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามศูนย์การศึกษาบ้าง จะดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการแก้ไข 
  มติสภามหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และจัดทําแผนระยะยาวท่ีจะใช้พ้ืนที่ศูนย์เดิมบางนางบวชเป็นศูนย์การศึกษาแบบถาวรในลักษณะ
วิทยาเขต  นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

/๑.๓ รายงานการให้ความช่วยเหลือ... 
 



๔ 
 

 ๑.๓  รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นําเสนอ  เน่ืองจาก
จังหวัดลพบุรีเป็นหน่ึงในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย  ด้วยเหตุดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาและผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีสาระสําคัญที่
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑.  รับเงินบริจาค และจัดถุงยังชีพ นํ้าด่ืม ยารักษาโรคฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัย 
  ๒.  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดทําอาหารกล่อง เพ่ือนําไป
บริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย 
  ๓.  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันป้ัน EM Ball และทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ  เพ่ือมอบให้ทางจังหวัดลพบุรี และหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ําเสีย  
  ๔.  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดทําเคร่ืองกรองนํ้ามอบให้กับจังหวัดลพบุรี   
  ๕.  จัดที่พักอาศัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสบอุทกภัย 
  ข้อมูลการดําเนินการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบแล้ว  นอกจากน้ียังเตรียมแผนการฟ้ืนฟูหลังนํ้าลด  โดยกองพัฒนานักศึกษา  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะอ่ืนๆ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะออกค่ายอาสาตามโรงเรียน
เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  รวมท้ังการทําความสะอาดให้กับสถานที่               
ที่ประสบอุทกภัยด้วย  
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เรื่องดังกล่าวสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจมาก เน่ืองจากรัฐมนตรี               
มีความประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยมีส่วนในการบริการชุมชนหลังนํ้าลด  มหาวิทยาลัยฯ จึงควรรายงานสิ่งที่
ดําเนินการแล้ว และสิ่งที่วางแผนจะดําเนินการต่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย   
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  และให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย และแผนการฟ้ืนฟูหลังนํ้าลดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  และกรรมการมิได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓  เรือ่งอนมัุติ... 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๗๐๒  คน   ดังน้ี 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๘๐  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๑  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๔  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๖๓  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๑๒  คน   
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๖๒๒    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
  เทพสตรี   
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔             
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน  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  อธิการบดีได้เสนอบุคคลเป็นกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ ตามข้อ ๕ ๔)  และ ๕) แล้ว  
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

/จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย... 
 



๖ 
 

               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  
แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน  จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ  และพิจารณาเห็นชอบแต่งต้ัง
กรรมการตามที่อธิการบดีเสนอ 
  นางพิศมัย  เพียรมนกุล  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เสนอ  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธาน 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอ  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เสนอ รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 
และนายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ   
   มติสภามหาวิทยาลัย     
   ๑.  แต่งต้ัง นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
  ๒.  แต่งต้ัง ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ,               
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายวิชัย  ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
  ๓  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการตามท่ีอธิการบดีเสนอ คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว               
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ  
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๔  มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 

 ๓.๓ พิจารณาคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  คําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งกองนโยบายและแผนได้นําเสนอในรูปแบบการนําสู่การปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติการท่ี
ส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําตามกรอบวงเงิน และตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยรายละเอียดในการพิจารณาคร้ังน้ีจะประกอบด้วยสาระสําคัญ ๔ ส่วน คือ 
 ส่วนที่  ๑  กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๔    
 ส่วนที่  ๒  กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้แก่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 ส่วนที่  ๓  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

/นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ... 
 



๗ 
 

 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอ  ดังน้ี   
 ๑.  จํานวนกิจกรรม/โครงการ ของบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับงบประมาณ เช่น บางหน่วยงาน
กิจกรรมจํานวนมากแต่ได้งบประมาณน้อย  บางหน่วยงานกิจกรรมน้อยแต่ได้งบประมาณมาก  จึงควรจัดระบบใน
การจัดสรรงบประมาณสําหรับปีงบประมาณต่อไป 
 ๒.  ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ ควรให้เห็นจุดเน้นที่จะดําเนินการก่อน 
 ๓.  สํานักงบประมาณได้แจ้งว่าปีน้ีจะปรับลดงบประมาณเน่ืองจากนําไปฟ้ืนฟูปัญหาอุทกภัย  
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรเตรียมคําช้ีแจงข้อมูลที่แสดงถึงความพร้อมในการได้รับงบประมาณเพ่ือนําไปใช้จ่าย ควรต้อง
มีแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และปฏิทินการทํางานให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณด้วย 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ 
มีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงควรนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   
   มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕          
โดยนําข้อสังเกตไปประกอบการดําเนินการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอให้นําเสนอคําของบประมาณ
รายจ่ายต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๓.๔ พิจารณาจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็น
ที่จะต้องจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยแต่เดิมมหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์คอมพิวเตอร์แต่ได้ทําการ
ยกเลิกไป  ขณะน้ีจึงได้จัดเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาเป็นงานตามหน่วยงานแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ งานด้านวิชาการ         
มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ  ส่วนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการนักศึกษาหรือฝึกอบรมน้ัน
ต้ังอยู่ที่สํานักงานอธิการบดี  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงด้านคอมพิวเตอร์และเพ่ิมงานด้านนวัตกรรมทางการศึกษา มีการพัฒนาสื่อการสอน รวมทั้งการสอน               
ในระบบทางไกลไปยังศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย  โดยจะจัดต้ังเป็นส่วนราชการที่มีฐานะไม่เทียบเท่า
คณะ ซึ่งมีพันธกิจ  วัตถุประสงค์  ระบบการบริหารจัดการ  และโครงสร้าง  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม  
   นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ตามเอกสารระบุว่าจัดต้ังเป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะไม่เทียบเท่าคณะ  ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะสังกัดหน่วยงานใด  เน่ืองจากตามกฎหมายน้ันได้ระบุว่าถ้าส่วนราชการ
ที่จัดต้ังเป็นศูนย์จะมีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ให้มีการจัดต้ังส่วนราชการใหม่  แต่มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถจัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ 

 

/ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน... 
 



๘ 
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งดําเนินการกําหนดฐานะว่าส่วนงานภายในน้ี               
มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานใด  และจากที่พิจารณาถ้านําคําว่านวัตกรรมรวมกับเทคโนโลยีอาจจะมีการดําเนินการ
จัดทําแค่เรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถมีนวัตกรรมได้ทุกด้าน เช่น นวัตกรรม               
การวิจัย นวัตกรรมบริการวิชาการฯ จึงควรพิจารณาการจัดทํานวัตกรรมท่ีกว้างกว่าการผลิตและพัฒนาสื่อการสอน  
โดยต้องการให้แยกส่วนงานนวัตกรรมออกมาและกําหนดรายละเอียดใหม่ว่าส่วนงานนวัตกรรมคือ ส่วนที่นําความรู้
ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดรูปแบบที่เป็นเลิศ  รวมทั้งการนํางานวิจัยมาสร้างนวัตกรรม 

 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องสําคัญมากของงานทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ลักษณะน้ีเช่นกัน  
ซึ่งใช้ช่ือว่าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรปรับแก้พันธกิจและหน้าที่ให้สอดรับกัน  รวมทั้ง
ควรสรรหาผู้อํานวยการศูนย์ที่มีคุณภาพสูงในการดําเนินงานด้านน้ี 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  โดยให้จัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

 ๓.๕  พิจารณาขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  (การประชุมลับ)    
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

 ๓.๖  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
  เทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  คําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้จากการ
จัดการทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือดําเนินการตามโครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจํานวน ๑๓ โครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ดังน้ี 
  ๑.  ประมาณการรายรับตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
– ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  จํานวน  ๒๕,๗๙๙,๐๐๐  บาท 
  ๒.  ประมาณการรายจ่าย 
    - ประมาณการรายจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๔ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  จํานวน  ๒๐,๑๑๙,๖๘๐  บาท 
    - ประมาณการรายจ่ายตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ ว่าด้วยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  จํานวน  ๔,๒๕๐,๐๐๐  บาท 
   รวมประมาณการรายจ่าย  ๒๔,๓๖๙,๖๘๐  บาท 
  ๓.  ประมาณการเงินคงเหลือ  จํานวน  ๑,๔๒๙,๓๒๐  บาท 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

/มติสภามหาวิทยาลยั... 



๙ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยในปีต่อไปขอให้นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
  - 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑ ผลการอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  ของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 
 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  
 มติสภามหาวิทยาลัย      รับทราบ 
 

 ๕.๒  รายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วน้ัน  เน่ืองจากมีหน่วยงานบางหน่วยงานไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันจึงได้เสนอขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และอธิการบดีได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ได้  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 มติสภามหาวิทยาลัย      รับทราบ 
 

 ๕.๓  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
              รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔  ประเภท   เงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต   
  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  

/เงินโครงการจัดการศึกษา... 
 



๑๐ 
 

เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ   เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  
และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

 ๕.๔ รายงานประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
                ตามอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๓๑ (๖)  กําหนดไว้ว่า “เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย”   
 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
  มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

 ๕.๕  พิจารณารายงานผลการดําเนินการทางวินัย (การประชุมลับ)    
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑  พจิารณาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นําเสนอ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ซึ่งได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุง  ซึ่งกองพัฒนา
นักศึกษาได้นําไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ ได้ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีปัญหาหลักเร่ืองใดบ้าง และการจัดทําแผนน้ี           
ปีที่ผ่านมาต้ังแผนงานงบประมาณไว้เท่าใด ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการจัดทําแผนน้ีขึ้นมาจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ันได้อย่างไรบ้าง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ช้ีแจงว่า  ตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยฯ ว่ากิจกรรมชมรมยังไม่มีความเป็นรูปธรรม  ดังน้ัน 
แนวทางการพัฒนานักศึกษาครั้งน้ีจึงดําเนินการเรื่องกิจกรรมชมรมท้ังชมรมจากส่วนกลาง และชมรมจากแต่ละ
คณะ  โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม รวมทั้งมีมาตรการด้านกิจกรรมที่
ต้องดําเนินการคือกิจกรรมจิตอาสา  และเร่ืองการแต่งกายของนักศึกษาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ได้เสนอว่านักศึกษาบางสาขาวิชายังแต่งกายไม่เรียบร้อย จึงมีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาด้วย 
 

/นางศรีไพร  วงษ์วาน... 
 
 



๑๑ 
 

  นางศรีไพร   วงษ์วาน  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  จากข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเร่ืองโครงการปฏิบัติธรรม  มหาวิทยาลัยฯ ได้รวมเร่ืองดังกล่าวไว้ในกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดยใช้ช่ือว่า เสริมสร้าง ศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษา  และมีโครงการจัดต้ังชมรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ส่วนเร่ืองปัญหาหลักของนักศึกษา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีการจัดต้ังชมรม
ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีโครงการจัดต้ังชมรมข้ึนตามกรอบ TQF ทั้ง ๕ ด้าน 
  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  จากเอกสาร กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
โครงการจัดต้ังชมรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการจัดต้ังชมรมพุทธศาสนาขึ้นก็ได้  ส่วนเรื่อง
จิตอาสาตามกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  มีโครงการจัดต้ังชมรมการบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งอาจจะเป็นคําที่กว้างมากไป  ตัวอย่างเช่น ขณะนี้มีกฎหมายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               
อาจจัดเป็นชมรม เช่น ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก็จะเป็นประโยชน์และยินดีสนับสนุน 
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่กําหนดจะจัดกิจกรรมย่อยจํานวน  ๑,๔๑๔  กิจกรรม  โดยกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามีโครงการจํานวน ๓๙๖ โครงการ  จึงควรพิจารณาให้สอดคล้องกัน  โดยอาจจะเพ่ิมเติมโครงการอีก 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยมีแผนการดําเนินงานที่เป็นการบูรณาการท่ีชัดเจน  ดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค์
ของแต่ละโครงการให้ชัดเจน และต้ังเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่าจะดําเนินกิจกรรมเท่าใด และจัดระบบ
งบประมาณให้สอดคล้องกันด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร  เสนอว่า  ปัญหาในการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาอีกปัญหาหน่ึงคือ ความมุ่งมั่นต้ังใจจริงที่จะร่วมกิจกรรม  แต่ละคณะจึงพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมที่
นักศึกษาสนใจ  และขณะน้ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการระบุการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลงในใบรายงาน
ผลการศึกษาด้วย  ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยฯ นํามาใช้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากขึ้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ขอให้ผู้รับผิดชอบในการทํา
แผนพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ Check list Mapping  ในการใช้เครื่องหมายถูก  ซึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF ในหลักสูตรจะมีเครื่องหมายวงกลมดําซึ่งหมายถึงเน้นเรื่องน้ัน  และถ้าเป็นวงกลมขาวคือ     
ไม่เน้นเรื่องน้ันแต่ไม่ทิ้ง สําหรับแผนพัฒนานักศึกษานั้นจะใช้เครื่องหมายถูกเป็นหลัก จึงควรต้องมีการนิยาม
ความหมายด้วย  เน่ืองจากบางเรื่องมไิด้หมายความว่าจะถูกตัดออกไปจากกิจกรรมน้ันๆ  
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า  เน่ืองจากแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาจะเกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF จึงควรใช้สัญลักษณ์ตามกรอบ TQF 
โดยจะนิยามความหมายตามกรอบ TQF ด้วยก็ได้ 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  โดยมีข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงต่อไป   
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๗  เรือ่งอ่ืน ๆ  ... 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  การพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับ
เลื่อนเงินเดือนประจําปีของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
ได้มีคําสั่งที่ ๘/๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้จัดประชุมในวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  โดยนําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ มาพิจารณา  และมีมติกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารฯ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
เดือนสุดท้ายที่ได้รับในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  ทั้งน้ีพบว่าในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน  ๒๕๕๔               
ผู้บริหารฯ ทั้งสองท่านยังไม่ได้รับเงินเดือน เน่ืองจากรอการเล่ือนเงินเดือน  กรณีดังกล่าวเห็นควรเบิกจ่ายเงินเดือน
แก่ อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  
อมิตรพ่าย  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับวันที่  ๑  
เมษายน  ๒๕๕๔ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ ต่อไป 
  ส่วนการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ  คณะกรรมการฯ ให้รอข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหาร            
ที่เป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
และขอให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  เน่ืองจากพบปัญหาในทางปฏิบัติและเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มข้าราชการกับกลุ่มที่มิใช่ข้าราชการ 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารฯ  และรอข้อมูล
การเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่เป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย   
  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เนื่องจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหาร
ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๖ 
ระบุว่า  “การกําหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะที่อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้ดําเนินการตามหมวด ๒ และให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้น          
ไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนวันเกษียณอายุราชการ” ซึ่งปรากฏว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้บริหารฯ               
ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น  เพราะมีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  จึงขอมติจากที่ประชุมเป็นหลักการว่าขอให้เบิกจ่าย
เงินเดือนแก่ อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดวงใจ  อมิตรพ่าย  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ ต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย     
  ๑.  เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเดือนสุดท้ายที่ได้รับในวันที่  
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  และให้เบิกจ่ายเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับวันที่  
๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ ต่อไป 

/๒.  รับทราบการปรับเลื่อนเงินเดือน... 



๑๓ 
 

  ๒.  รับทราบการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยคณะกรรมการฯ ให้รอข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ
มาประกอบการพิจารณาด้วย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
 ๗.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ 
เป็นวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๕.๒๐   น.  
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔                   

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการพิจารณาของ           
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปรญิญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 



                การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๒ พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สรุปเรื่อง 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  
เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม  และได้ทราบกําหนดการล่วงหน้า  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ         
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เห็นชอบ 
 ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
   ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....   

       สรปุเรือ่ง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบร่าง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔ น้ัน  ซึ่งได้ระบุว่า
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติและการบริหารงานของผู้บริหาร  เพ่ือเสนอต่อสภาโดยตรงทุก ๖ เดือน และเป็นการ
ประจําปี ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  การบริหารบุคคล  การบริหารจัดการ  การพัฒนาองค์การ  และการวัดและ
ประเมินผล  รวมกันจํานวน ๕ คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการได้กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ ฉบับปัจจุบัน  และหากจะเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการชุดน้ี  สามารถทํา
ได้โดยการแก้ไขข้อบังคับฯ  
               ในการน้ีฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือกําหนดให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว  และสมควรเปลี่ยนแปลงให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม      
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วยราชการ
น้ันเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้น
จากตําแหน่ง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 



                การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
       สรปุเรือ่ง 

 ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันที่มีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ๓ ปี  และได้มีคําสั่งสภาฯ แต่งต้ัง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมานั้น ได้ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  
              ซึ่งตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔ ระบุว่า “คณะกรรมการ ประกอบด้วย  
 (๑) ประธาน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย               
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (๒)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้  ความเช่ียวชาญด้านการเงินการบัญชี  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร  ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน และกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
 ให้สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ” 
 ข้อ ๖ ระบุว่า “ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจ
ได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้” 
              จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้น
จากตําแหน่ง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และข้อ ๖ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาแต่งต้ังประธาน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
  ๒.  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 
 



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



                การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๕ พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน- 
  ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

       สรปุเรือ่ง 
 จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
รับทราบการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ซึ่งได้แก่  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  โดยคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น  และพิจารณาปรับเลื่อน
เงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้รอ
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่เป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย  เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและ
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ พิจารณา
การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ แล้ว  มีผลสรุปดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓   

 “ข้อ ๑๓  ให้มีการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหาร และพนักงาน ประจําปี อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง  โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ดังน้ี 

  (๑)  การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารในแต่ละปี ให้ปรับเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละหกของเงินเดือน
ปัจจุบัน” 

 “ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ….” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  ให้ความเห็นชอบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๖ พิจารณากําหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะเสนอในระเบียบวาระเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย   
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       สรปุเรือ่ง 
 ตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งได้กําหนดให้มีระเบียบวาระที่เป็น
เรื่องการศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในการประชุมทุกคร้ัง น้ัน   
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการรวบรวมระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ที่จะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  โดยได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
และต้องการรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  ให้ความเห็นชอบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
                            

 ๓.๗ พิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
  (การประชุมลับ) 

       สรปุเรือ่ง 
  ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และได้มีมติให้เสนอผลการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย กรณี
ต่อไปน้ี 
  ๑.  กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตําแหน่ง
อาจารย์สาขาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  ขอร้องทุกข์ในการปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้น (ระดับปริญญาเอก)  
  ๒.  กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออุทธรณ์คําสั่งไล่ออกจากราชการ  กรณีขาดราชการ
และไม่ลงเวลามาปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุสมควร   
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสาร
การประชุมลับ)           
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๓)   
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การส่ังพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑      
ข้อ ๙๙  
 ๓.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เห็นชอบดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เสนอ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  
คณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔  คณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  คณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้  
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประจําเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 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  ๑๑/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔       

                        
 ๕.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
  เทพสตรี  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
                        สรุปเร่ือง 
         ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณะกรมการฯ ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รวมทั้งได้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ในคราวประชุมครั้ งที่ ๖/๒๕๕๔               
เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วน้ัน 
บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดทําเป็น
เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
               จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๕๐ (๒) 
   “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 
             ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘ (๕) 
 “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ข้อ ๔  ให้เพ่ิมข้อความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ ๘  แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ .ศ .๒๕๔๘ 
                 “ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ให้เป็นไป
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี
มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  รับทราบ  
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
                           วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                  สรปุเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  มีมติ
เห็นชอบจัดต้ังสํานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการหารายได้และบริหารการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือ
หาผลประโยชน์ด้วย  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ            
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ แล้ว 
               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  ๑๑/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

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

 


