
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓ 

วันท่ี   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจํา    
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๓  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑ รายงาน ค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 ๓.๒ การจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๓.๓ การตรวจสอบวันที่ออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๓.๔ การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือทราบ 
                     ๔.๑ รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   

 ๕.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘  
   ๕.๓ การแต่งต้ังกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ๖.๑ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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                                        การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                       วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจํา     
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้มีประกาศแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา  จํานวน ๔ ท่าน  คือ 
  ๑.  อาจารย์ภูมิกิติ  จารุธนนนท์ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  ๓  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล 
  กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก  จึงขอแนะนําให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้รู้จัก 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๒/๒๕๕๓ 
                         วันที่   ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓   เมื่อวันที่   ๒๕  พฤศจิกายน   
๒๕๕๓   น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๐  หน้า     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

----------------------   
รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กวี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ํากลาง ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรเดช พิมพ์ทองงาม ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์ภูมิกิติ  จารุธนนนท์ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๔.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๑.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต์ 
๒.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 

 
 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เทียนขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
๒.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๘.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
๙.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  เน่ืองด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญใน
เรื่องเกี่ยวกับความปรองดองของชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติประจําปี  ๒๕๕๓  “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่”  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ  บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลลาดพร้าว และขอเชิญคณะกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน               
เข้าร่วมงานล่วงหน้าทางเว็บต์ไซต์  http://Ims.thaicyberu.go.th/chec/register.asp ได้ต้ังแต่บัดน้ี  จนถึงวันที่ 
๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓  โดยในรายการดังกล่าวศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  จะเป็นผู้บรรยาย เรื่องการปฏิรูป            
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาประเทศ                
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓ 
อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุมหน้า ๑ – ๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
 

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได ้

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  ในประเด็น  ดังน้ี 
  ๑.  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๕๓  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ  เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  และดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 ๒.  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัด
การศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการ            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 ๓.  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๓  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการเงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เ งินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการ               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
  

 ๔.๒  รายงานสรุปผลการรับ – จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ- 
 วิชาชีพเทพธาน ี

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   นําเสนอ  ด้วยศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีได้รายงานสรุปผลการรับ – จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ซึ่งมีการรายงานเปรียบเทียบ
การรับ – จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  และปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ ด้วย  โดยพบว่า มีกําไรใกล้เคียงกัน               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงยังคงมี               
ยอดค้างจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่  และเพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านจึงเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ช้ีแจงว่า  เน่ืองจากช่วงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มียอดค้าง
จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีน้ัน เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปลี่ยนผู้บริหาร  ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คืนเงินค้างจ่ายเรียบร้อยแล้ว  ส่วนประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านที่เพ่ิมขึ้นมาก  
ขอนําเสนอสืบเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป   
 
 



๔ 
 

                        มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานสรุปผลการรับ – จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๓  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีประเด็นสืบเน่ืองในการประชุม           
ครั้งต่อไปคือ เรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านที่เพ่ิมขึ้นมาก   
 

 ๔.๓  รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 

                 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ   เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจําจํานวน  ๔  ท่าน จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  อธิการบดี
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ตามข้อบังคับฯ           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งได้ดําเนินการ
เลือกเมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ และมีผู้ได้รับเลือกจํานวน  ๔  ท่าน  ดังน้ี 
  ๑.  อาจารย์ภูมิกิติ  จารุธนนนท์ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  ๓  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล 
  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง  ๓  ปี  นับต้ังแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป               
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจํา   
 

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

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๗๙  คน   ดังน้ี 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๖  คน  ดังน้ี 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๗  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๒  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๓๒  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   ๕  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๓๓   คน  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 
 



๕ 
 

            ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๒๖๖  คน  ดังน้ี 
        วันสําเร็จการศึกษา  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร์ 
    - ปริญญาตรี    ๘๓  คน 
   สาขาศิลปศาสตร์ 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๕  คน 
   สาขาเทคโนโลยี 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรี    ๔๔  คน 
   สาขาการบัญชี 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร์  
    - ปริญญาตรี    ๑๒  คน 
   สาขาศิลปศาสตร์ 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑๐  คน 
    - ปริญญาตรี    ๘๙  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
อาจารย์ภูมิ กิ ติ  จารุธนนนท์  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่าจากเอกสารพบว่า หลักสูตร               

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ ๑  จํานวน ๑ คน  เกียรตินิยมอันดับ ๒  จํานวน ๑๐ คน               
ซึ่งประเภทของนักศึกษานั้นเป็นภาคปกติ หรือภาคพิเศษ  และเกรดเฉล่ียของนักศึกษามีความใกล้เคียงกันมากเป็น
เพราะเหตุใด 
 
 



๖ 
 

นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  ช้ีแจงว่า  เรื่องการได้รับปริญญาเกียรตินิยม
เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณา  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็นนักศึกษา
ภาคพิเศษท้ังหมด  ส่วนเรื่องเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีความใกล้เคียงกันมาก  กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการ
ประมวลผลตามคะแนนที่อาจารย์ส่งให้    
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๕.๒  ขออนุมัติจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอ  เน่ืองจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยน้ัน  ได้จัดให้นักศึกษาทุกคนเรียนสี่กลุ่มวิชาในจํานวน  ๓๐  หน่วยกิต  
ส่วนการจัดการเรียนการสอบปัจจุบันได้กระจายไปที่คณะทั้งสี่กลุ่มวิชา  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน  มหาวิทยาลัยจึง
พิจารณาว่าในการจัดการเรียนการสอนควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบครอบคลุมในการพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุง
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะบางประการตามที่เกณฑ์
มาตรฐานได้ระบุไว้  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบการบริหาร  โดยขอจัดต้ังเป็นหน่วยงาน
กลางที่มีฐานะตํ่ากว่าคณะ  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๓  และที่ประชุม
สภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  หน่วยงานดังกล่าวจะจัดเป็นลักษณะกองหรือไม่ 
 นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ช้ีแจงว่า  โดยหลักการแล้วหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรสังกัด
หน่วยงานในเชิงวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบ  ซึ่งถ้าเป็นสํานักงานอธิการบดีจะเป็นหน่วยงานเชิงบริหาร  ดังน้ันจึงควร
จัดให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดในหน่วยงานเชิงวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  จากการศึกษาดูงานแต่ละมหาวิทยาลัย  
ซึ่งขอปรับในที่ประชุมว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นหน่วยงานอิสระ  ไม่สังกัดสํานักงานอธิการบดี  เหมือนกับ
ศูนย์ภาษาซึ่งบริหารจัดการเชิงวิชาการ  จึงขอเสนอให้สํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานภายใน             
ไม่เทียบเท่าคณะ   
 นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  กรณีดังกล่าว  ได้บรรจุหน่วยงานลักษณะน้ีไว้ในแผน
ของมหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่  ซึ่งถ้าไม่ได้บรรจุควรมีการปรับแผนมหาวิทยาลัยให้มหีน่วยงานลักษณะดังกล่าวอยู่ด้วย   
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ในการเสนอเร่ืองดังกล่าวครั้งต่อไปขอให้เสนอ
โครงสร้าง  จํานวนอัตรากําลัง  งบประมาณ  และการพัฒนาหน่วยงานมาเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบในหลักการจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยจัดต้ังเป็น
หน่วยงานวิชาการอิสระ และมอบมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดรูปแบบ  โครงสร้าง  อัตรากําลัง  และภาระงาน 
ของสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 



๗ 
 

 ๕.๓  พิจารณา เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะในคําอธิบายรายวิชา 
  ตามเนื้อหา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์  นําเสนอ  เน่ืองจากคณะอนุกรรมการ
ประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตคณะที่ ๑  ได้พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช ๒๕๔๘  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๔๙  ของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  โดยให้สถาบันนําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมใน
มาตรฐานความรู้คําอธิบายรายวิชาที่มีเน้ือหาไม่ครอบคลุมมาตรฐานของคุรุสภา  ๒  กรณี  คือ  ๑)  รายวิชาที่
นํามาเทียบกับมาตรฐานเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเรียนไปแล้ว ให้สถาบันจัดโครงการอบรมให้กับนักศึกษา               
เพ่ือเพ่ิมเติมสาระความรู้ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา  ๒)  ปรับ/เพ่ิม คําอธิบายรายวิชาให้มีสาระความรู้
ครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภาและนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติก่อนเสนอสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ซึ่งคณะ
ครุศาสตร์ได้ดําเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ  โดยเพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมสาระความรู้
ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนดทั้ง  ๙  สาขาวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอน  จัดโครงการอบรมให้นักศึกษาที่เรียนไป
แล้วแต่ไม่ครบสาระความรู้  และสมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด และปรับ/เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให้มี
สาระความรู้ครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  และที่
ประชุมสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะในคําอธิบาย
รายวิชาตามเน้ือหาท่ีแนบมา  เพ่ือนําเสนอต่อคุรุสภารับรองต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม      
  มติสภามหาวิทยาลัย    ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมสาระความรู้และสมรรถนะในคําอธิบาย
รายวิชาตามเน้ือหาวิชาชีพครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๔๘  จํานวน ๖ 
สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชา              
พลศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาดนตรีศึกษา  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช ๒๕๔๙  จํานวน ๓ สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป     
 

 ๕.๔  พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบัน 
  อุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  เน่ืองจากข้อบังคับฯ  ว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๓  ข้อ  ๑๓  ระบุไว้ว่า  “ให้มีการพิจารณาปรับเลื่อน
เงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานประจําปี อย่างน้อยปีละ หน่ึงครั้ง  โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงาน            
ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี    
 

/(๑) การปรับเล่ือนเงินเดือน.... 



๘ 
 

     (๑) การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารในแต่ละปี ให้ปรับเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละหกของเงินเดือน
ปัจจุบัน  ....”   
 ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ  ประกอบด้วย 
               ๑.  รองศาสตราจารย์กวี    ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี   
                ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล    รองอธิการบดี                              
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์   
 เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนตามท่ีกําหนดในข้อบังคับฯ 
                จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  เน่ืองจากตามข้อบังคับการ
ประชุม  ถ้าพิจารณาเรื่องใดเก่ียวข้องกับผู้ใด  ต้องขอเชิญผู้น้ันออกจากที่ประชุม  จึงขอเชิญรองศาสตราจารย์กวี    
ศิริโภคาภิรมย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  ออกจากที่ประชุมก่อน 
  และจากข้อบังคับฯ  ได้ระบุว่าการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารในแต่ละปี ให้ปรับเลื่อนได้ไม่เกิน           
ร้อยละหกของเงินเดือนปัจจุบัน  เพราะฉะน้ันต้องพิจารณาว่าจะปรับเลื่อนร้อยละเท่าใด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละหก  
และมอบผู้ใดพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน   
  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ตามหลักการราชการวงเงินจะไม่เกินร้อยละหก              
ซึ่งควรพิจารณาจากผลงานของผู้ที่ได้รับการประเมินแต่ละท่าน 
  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ํากลาง  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แจ้งว่า  ควรมีการประเมิน
แบบเอกชน  ซึ่งต้องประเมินแบบจริงจัง  
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เรื่องการประเมินในข้อบังคับฯ 
ได้ระบุว่าอาจนําผลการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาประกอบการพิจารณา
การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารก็ได้  ซึ่งควรพิจารณาตามแนวทางที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อน  หากกรรมการเห็นว่า             
ยังไม่เหมาะสม ต้องมีการปรับปรุงเรื่องใด  ก็นําไปปรับปรุงและใช้ในครั้งต่อไป    
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารให้ปรับเลื่อน
ได้ไม่เกินร้อยละหกของเงินเดือนปัจจุบัน   
  มติสภามหาวิทยาลัย    แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๕ คน  ได้แก่            
นายบุญชู  นาถวงษ์  นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  นายโอภาส  เขียววิชัย  และนางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  
เป็นคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อนเ งินเดือนผู้บริหารที่มิ ไ ด้ เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้ปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารได้ไม่เกินร้อยละหกของ
เงินเดือนปัจจุบัน  และพิจารณาว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินด้วยหรือไม่  รวมทั้งให้มีอํานาจเชิญ
ข้าราชการ  หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา 
 
 
 



๙ 
 

 ๕.๕  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  และเงินสะสม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   นําเสนอ  คําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
และเงินสะสม  จํานวนเงิน  ๒๗,๒๐๑,๖๐๐ บาท   เพ่ือดําเนินการดังน้ี 
  ๑.  งบประมาณโครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการคลัง)  
จํานวนเงิน  ๕๐๑,๖๐๐  บาท  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.  งบประมาณเงินสะสมบัณฑิตศึกษา   
  ๒.๑  จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนที่สร้างใหม่ของศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบาง               
นางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  ศูนย์การศึกษาอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   ศูนย์การศึกษาอําเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  จํานวน  ๑๐,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๒  ก่อสร้างโครงการวิทยาคารบ้านหนองช้างนอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อําเภอโคกสําโรง  
จังหวัดลพบุรี  จํานวน  ๓,๙๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.๓  ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสิงห์บุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๔  จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จํานวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริ กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ส่วนของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างน้ัน               
มีมาตรฐานราคาที่กําหนดไว้หรือไม่  หรือมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองมาก่อนหรือไม่   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  หอพักน้ันมีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนบ้านพักผู้บริหารดําเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว  แต่เน่ืองจากข้อมูลมีจํานวนมากจึงไม่ได้เสนอข้อมูล
ทั้งหมด 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  การก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  โครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตสิงห์บุรีฯ  เน่ืองจากเป็นโครงการพิเศษนอกสถานที่  ซึ่งการจะสร้างหอพักน้ันถ้าเอกชนมาดําเนินการ
สร้างจะคุ้มกว่าหรือไม่     
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  การก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสิงห์บุรีฯ  สิ่งที่สําคัญคือเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนสายครู  ตามเกณฑ์ของคุรุสภาต้องมี
หอพักนักศึกษาด้วย  เพ่ือที่จะอบรมนักศึกษา 
  มติสภามหาวิทยาลัย      อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  
จํานวนเงิน  ๒๗,๒๐๑,๖๐๐ บาท  โดยเมื่อมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินสิ้นปีงบประมาณ  ขอให้รายงาน              
สภามหาวิทยาลัยถึงเรื่องการนํางบประมาณไปใช้  แล้วมีสภาพเป็นอย่างไร    
   

  เน่ืองจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติที่กรุงเทพมหานคร  จึงได้มอบหมายให้
นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่ประธานการประชุมแทน  และเน่ืองจากระเบียบวาระ
การประชุมที่จะพิจารณาต่อไปคือระเบียบวาระที่ ๕.๖  เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย  และระเบียบวาระที่ ๕.๘  พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษวินัย
ร้ายแรง สมควรพิจารณาเป็นความลับ  จึงให้เป็นการประชุมลับและขอให้ผู้ที่มิได้เก่ียวข้องออกจากท่ีประชุม 



๑๐ 
 

 ๕.๖  พิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
  ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

 ๕.๗  พิจารณาการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย เครื่องแต่งกายพิธีการ 
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ถอนวาระดังกล่าว 
 

 ๕.๘  พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย  และการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ  
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๖.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓  
เป็นวันศุกร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   
 
  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๒๕   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                    (อาจารย์ตระกล  จนัทสุนทร) 
                                                                                เลขานกุาร                                                                
                                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่  ๑๒/๒๕๕๓     
                  วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓                   

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

 ๓.๑  รายงานค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
                 สรุปเรื่อง 
  จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
ระเบียบวาระที่  ๔.๒  สภามหาวิทยาลัยมีประเด็นสืบเน่ือง  เรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านที่เพ่ิมขึ้นมาก  
   บัดน้ี  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ฝึกปฏบิัติการวิชาชีพเทพธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บา้นท่ีเพิ่มขึ้นมาก 
 เรื่องเดิม 
 ๑.  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีได้จัดทํารายงานสรุปผลรายรับ –
จ่ายเงินประจําปี  และมีการเปรียบเทียบรายรับ – จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัยต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านที่เพ่ิมขึ้นมากใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  เมื่อเทียบกับในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  กล่าวคือ 

           ปีงบประมาณ 
รายการใช้จ่าย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้าน ๕๐๑,๓๐๘.๗๒ ๒๙๗,๙๕๓.๔๑ 

 
 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีได้สั่งของใช้ภายในห้องพักใหม่  คือ  
หมวกอาบนํ้า,  ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอนและผ้าเช็ดตัวเข้ามาใหม่เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๑๑๒,๓๒๘.๐๐ บาท  และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มียอดรายรับการใช้ห้องพักที่เพ่ิมขึ้น  จึงทําให้ยอดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ภายในห้องพักและค่าจ้างซักผ้ามียอดที่สูงขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  แสดงรายละเอียดได้
ดังตาราง  ต่อไปน้ี  

ชี้แจงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายในฝ่ายแม่บ้านทีเ่พิ่มสูงขึ้น 

ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๒ 

-ค่านํ้าด่ืม ๓๓,๐๕๐.๗๒ -ค่านํ้าด่ืม ๒๙,๗๐๐.๕๑ 

-ค่าจ้างซักผ้า ๑๗๐,๓๒๗.๐๐ -ค่าจ้างซักผ้า ๑๔๓,๐๖๐.๐๐ 

-ค่า OT ๔,๖๘๐.๐๐ -ค่า OT ๕,๐๗๐.๐๐ 

-ค่าวัสดุ ๙๙,๗๙๐.๐๐ -ค่าวัสดุ ๔๙,๘๕๔.๐๐ 

-ถุงครอบแก้ว (๑๐,๐๐๐ ใบ) ๒,๙๙๖.๐๐ -แชมพู (๑๐,๐๐๐ ซอง) +
ถุงครอบแก้ว (๑๐,๐๐๐ ใบ) 

๒๖,๑๘๒.๙๐ 

-สบู่ (๑๐,๐๐๐ ก้อน) + 
  แชมพู (๑๐,๐๐๐ ซอง) 

๕๗,๗๘๐.๐๐ -สบู่ (๑๐,๐๐๐ ก้อน) ๓๑,๐๓๐.๐๐ 

-นํ้ายาทําความสะอาด ๒๐,๓๕๗.๐๐ -นํ้ายาทําความสะอาด ๑๓,๐๕๖.๐๐ 

-หมวกอาบนํ้า(๑๐,๐๐๐ ใบ) ๑๗,๙๗๖.๐๐   

-ผ้าปู (๓๐๐ ผืน) + 
ปลอกหมอน (๒๐๐ ใบ) 

๘๙,๘๕๒.๐๐   

-ผ้าเช็ดตัว (๓๐ ผืน) ๔,๕๐๐.๐๐   

รวม ๕๐๑,๓๐๘.๗๒ รวม ๒๙๗,๙๕๓.๔๑ 

 



            การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                             วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 ๓.๒  การจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                  สรปุเรื่อง 
 จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
ระเบียบวาระที่  ๕.๒  เห็นชอบในหลักการจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยจัดต้ังเป็นหน่วยงานวิชาการ
อิสระ  และมอบมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดรูปแบบ  โครงสร้าง  อัตรากําลัง  และภาระงานของสํานักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 อน่ึง  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๓  
เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไว้แล้ว  มหาวิทยาลัยขอเสนอให้มีการพิจารณา
รายละเอียด  รูปแบบ  โครงสร้าง  อัตรากําลัง  และภาระงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในโอกาสน้ีด้วย 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๕) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  อนุมัติจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



            การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                             วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 ๓.๓  การตรวจสอบวันท่ีออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
                  สรปุเรื่อง 
 จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
ระเบียบวาระที่  ๕.๘  เห็นชอบรายงานการดําเนินการทางวินัย  และการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงาน   
โดยให้ไล่ออกจากราชการ  และให้ตรวจสอบคําสั่งว่า  วันที่ออกจากราชการตรงกับวันใด  และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบนั้น 
 งานวินัยและนิติการได้ดําเนินการตรวจสอบคําสั่งดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานดังกล่าวออกจากราชการ
ต้ังแต่วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                             วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 ๓.๔  การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                  สรุปเรื่อง 
 จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
ระเบียบวาระที่  ๕.๔  สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๕  ท่าน  ได้แก่      
นายบุญชู  นาถวงษ์  นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  นายโอภาส  เขียววิชัย  และนางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  
เป็นคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อนเ งินเดือนผู้บริหารที่มิ ไ ด้ เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รวม ๓ ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการดังกล่าว  ได้พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ แล้ว  มีผลสรุป               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๑๖  ระบุว่า  “ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ….” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  ให้ความเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                          วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                        วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๕  
ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

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

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                         วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 

 ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
                        สรุปเร่ือง 

 ดวยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 

๒๕๕๘  เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในชวง ป  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 

๒๕๕๘  ในการนี้มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรดังกลาวแลว  และคณะทํางาน
ตองการรับทราบแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความคิดเห็น 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑)  ระบุอํานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย ว่า “กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย               
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม               
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาให้ความเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                         วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 

 ๕.๓ การแต่งตั้งกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                  สรปุเรื่อง 
 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชุดปัจจุบันที่มี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี  และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ต้ังแต่วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  เป็นต้นมานั้น  จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธาน  รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน  คณบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย สองคน  และผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ  
และให้คณะกรรมการดังกล่าวหน่ึงคนเป็นเลขานุการ  และให้ดําเนินการภายในหกสิบวันก่อนที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระ  ซึ่งสามารถเร่ิมดําเนินการได้ต้ังแต่วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาดังกล่าว  ดังมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาในเอกสารการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ (๕)  ระบุว่า  “กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) 
ทั้งน้ี  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความชํานาญด้านการศึกษา  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ในจํานวนน้ีให้
แต่งต้ังจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง....” 
 มาตรา ๑๖ (๕)  วรรคสี่  ระบุว่า  “คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย” 
 มาตรา ๑๗  ระบุว่า  “นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 
๑๖(๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  ข้อ ๕  ระบุว่า  “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  เรียกว่า  คณะกรรมการ
สรรหา  ประกอบด้วย 
  (๑)  อธิการบดี  เป็นประธาน 
  (๒)  รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน  เป็นกรรมการ 
 



 
 
  (๓)  คณบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน  เป็นกรรมการ 
  (๔)  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  และหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสองคน  เป็นกรรมการ 
  และให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการ  ตามข้อ ๕ (๒), (๓), (๔) หน่ึงคน  เป็น
เลขานุการ” 
  ข้อ ๙  ระบุว่า  “ให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา  ภายในหกสิบวัน 
ก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
                                                                                        วันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ๖.๑ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  สรุปเรื่อง 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม  และได้ทราบกําหนดการล่วงหน้า  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ         
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 

 

 

 
 
 

 


