
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕ 
วันท่ี   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
 ๓.๓  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 ๓.๔ พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาเสนอการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
   สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
 ๕.๒ รายรับ – รายจ่าย เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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

 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ การเปล่ียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้ดาํรงตําแหน่งบริหาร    
       สรปุเรือ่ง 

  ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร           
ในส่วนของผู้แทนรองอธิการบดี ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ 
จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก            
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว  มีผู้บริหารได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เทียนขาว 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก   
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   
  “ข้อ ๖  ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม   
๒๕๕๔  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  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.  อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๙.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔.  นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ติดภารกิจ   
๒.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้แทนผู้บริหาร   ติดราชการ 
๓.  นายขจร   จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๔.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๕.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๖.  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
๘.  อาจารย์พิจิตรา  พาณิชย์กุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๙.  อาจารย์ราณี   ถนอมปัญญารกัษ์  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์   
๑๐.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๑.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
๑๒.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๗ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  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 โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
หลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ตลอดจนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ  
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม               
หลักสูตรในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจเข้าร่วมหลักสูตรสามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๒  รบัรองรายงาน... 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ 
 ๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ               
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  บัดน้ี  
กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข   

๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระที่ ๓.๕ และ ๕.๕ เมื่อวันที่  ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  โดยท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมลับให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  บัดน้ี กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมลับ  ดังรายละเอียด            
ในเอกสารประกอบการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดยไม่มี               
การแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๒๔๐  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๓๙  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๔  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๗  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๒๒  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๖  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๒๐๑    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

     ๓.๑.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  
จํานวน  ๒๕๐  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 

  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 

/วิทยาศาสตรบัณฑิต... 
 



๔ 
 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๕๗  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๓  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๘  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๓๘  คน 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๘  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๕  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํา ร่าง 
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม และได้
ทราบกําหนดการในการประชุมแต่ละเดือนล่วงหน้า  ซึ่งการจัดทําร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ี
จะมีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา คือ มีแผนการจัดประชุมนอกสถานที่จํานวน ๔ ครั้ง  ดังรายละเอียด               
ในเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
          ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า กําหนดการตามปฏิทินการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  มีสิ่งที่แตกต่างจากการประชุมในปีก่อนหน้าน้ีสองเรื่อง คือ การศึกษา        
ดูงานต่างประเทศ  และการประชุมสัญจร ณ กรุงเทพฯ  ซึ่งถ้ามีเหตุในการปรับเปลี่ยนกําหนดการหรือสถานท่ี
ประชุมก็จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป        
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
 

/๓.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคบั... 
 

 



๕ 
 

 ๓.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
   ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....   
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบร่าง 
แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่
๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๔ น้ัน  ซึ่งได้มีการกําหนดเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการประจํา โดยในบางส่วน
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแก้ไขไปบ้างแล้ว  ส่วนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้มีการแก้ไขในคร้ังน้ี คือ เรื่องของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  โดยในส่วนของบทบาทหน้าที่ และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ น้ัน จะสอดคล้องกันระหว่างแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยกับข้อบังคับฯ 
ของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบกับคณะกรรมการฯ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔               
จึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะดําเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ  โดยส่วนที่แตกต่างจากข้อบังคับฯ ฉบับเดิม คือ        
แต่เดิมได้กําหนดให้เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการ  ฉบับใหม่ได้ขอแก้ไขให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว และเปลี่ยนแปลงให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการฯ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น 
               ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ขึ้น  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   
 นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  มีข้อสังเกต คือ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ระบุให้เลือกกรรมการคนหน่ึง              
เป็นเลขานุการ  แต่ในกรณีที่เสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ ระบุให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ  ซึ่งจะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งเพียงคนเดียว และจะเป็นการตัดสิทธ์ิในการพิจารณา
สรรหาบุคคลอ่ืนๆ ของนายกสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยหรือไม่  จึงมีความเห็นว่าข้อบังคับฉบับเดิมมี
ความเหมาะสมกว่า    
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ตามแนวทางการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะต้องทําหน้าที่ เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการฯ และให้               
รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือจะได้ประสานงาน
ร่วมกันกับคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว  ส่วนการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน มิได้ห้ามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาจากสภามหาวิทยาลัย แต่จะต้องมีความเช่ียวชาญตามที่ข้อบังคับระบุไว้  ซึ่งถ้าจะแก้ไขให้สอดคล้องกับ           
แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยควรต้องแก้ไขข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยเร่ืองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความ
สอดคล้องกันด้วย 
    อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ แจ้งว่า  ประเด็นที่แก้ไขมิได้มีความแตกต่างจากเดิม  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ มิใช่เป็นกรรมการ 

/นายพีระศักด์ิ  ศรสีุพล... 
 
 



๖ 
 

 นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าองค์ประกอบของกรรมการมี
จํานวน ๕ คน  ส่วนรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นเลขานุการเท่าน้ัน 
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  การแก้ไขข้อบังคับให้เป็นฉบับที่ ๒ หรือ
ฉบับต่อๆ ไป จะต้องดําเนินการแก้ไขฉบับที่ ๑ ให้เป็นปัจจุบันด้วย โดยมีหมายเหตุว่าได้รับการแก้ไขตามข้อบังคับ
ฉบับที่ ๒ หรือฉบับอ่ืนๆ  เน่ืองจากถ้าพิจารณาจากฉบับแรกเพียงฉบับเดียวจะไม่ทราบว่าข้อความใดได้มีการแก้ไข
ไปแล้วบ้าง 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ในขั้นตอนของการแก้ไขข้อบังคับ
หรือกฎหมาย ถ้ามีฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒  หรือฉบับที่ ๓ จะต้องระบุในข้อบังคับฉบับต่อจากน้ันว่าให้ยกเลิกข้อความ
ข้อใด วรรคใด ฉบับใด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  ส่วนการจะระบุหมายเหตุว่าแก้ไขฉบับใด เมื่อใด เป็น
วิธีการชําระข้อบังคับ 
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  การดําเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการยกเลิก
ข้อบังคับฉบับที่ ๒ หรือ ฉบับที่ ๓ เพียงแต่ให้นําข้อความท่ีแก้ไขมาระบุไว้ในฉบับที่ ๑    
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  วิธีการดังกล่าวคือการชําระ แต่ใน
การนําไปใช้ถ้าจะให้เหลือเพียงฉบับเดียวต้องยกเลิกฉบับอ่ืนๆ ทั้งหมด   
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ขอเสนอว่าเมื่อมีระเบียบ/ข้อบังคับสําหรับให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ควรจะระบุข้อความท่ีได้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมลงไปด้วย   
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยขอให้ชําระข้อบังคับด้วย 
 

 ๓.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี  และได้มีคําสั่งสภาฯ แต่งต้ัง ณ วันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมานั้น ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  
              ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับฯ แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการยังคงมีจํานวนเท่าเดิม              
คือเป็นไปตามข้อบังคับฯ 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” 
              จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังประธาน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
และพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

/ศาสตราจารย์วิจิตร... 
 
 



๗ 
 

  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ชุดใหม่จะต้องนําคู่มือการติดตาม ตรวจสอบฯ มาดําเนินการด้วย  โดยขอให้ดําเนินการตามคู่มืออย่างจริงจัง    
และเร่ิมดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป   
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ แจ้งว่า  การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะมี ๒ ช่วงคือ  ช่วงแรกระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕  และช่วงที่สองระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕ – ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๕  เสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕    
     ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกท่ีมี
ความรู้  ความเช่ียวชาญ  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกในที่น้ี รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  
และขอให้ที่ประชุมเสนอแต่งต้ังประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน   
              กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอแต่งต้ังประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้   
  ๑.  เสนอ นายวิชัย  ศรีขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
  ๒.  เสนอ ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ               
ด้านการเงินการบัญชี, รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้าน   
การบริหารงานบุคคล, นายบุญปลูก  ชายเกตุ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการและ
พัฒนาองค์กร  และ รองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้าน 
การวัดผลและประเมินผล 
 มติสภามหาวิทยาลัย     
   ๑.  เห็นชอบให้แต่งต้ัง  นายวิชัย  ศรีขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
  ๒.  เห็นชอบให้แต่งต้ัง ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร, รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์,               
นายบุญปลูก  ชายเกตุ  และ รองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยขอให้ดําเนินงานตามคู่มือการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย  และเร่ิมดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

 ๓.๕  พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน- 
  ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  
๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  รับทราบการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งได้แก่  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  โดยคณะกรรมการกําหนดอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้น  และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้รอข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่เป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย  
เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน น้ัน  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

  /เมื่อวันที่ ๑๘... 



 

๘ 
 

เมื่อวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  โดยยึดแนวการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารฯ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งมีหลักสําคัญคือจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการฯ 
กําหนด  โดย รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  มีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี มีอธิการบดีเป็นผู้ประเมิน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  
คณบดี มีรองอธิการบดีที่กํากับดูแลเป็นผู้ประเมิน  และทําการตกลงในเรื่องของช่วงการให้คะแนนดังน้ี 
  คะแนนระหว่าง ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๖   
  คะแนนระหว่าง ๘๐ – ๘๙ คะแนน  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕.๕   
  คะแนนระหว่าง ๗๐ – ๗๙ คะแนน  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕ 
  และคะแนนต้ังแต่ ๖๙ คะแนนลงมา  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๔   
  บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ พิจารณา
การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ โดยได้นําข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่เป็นข้าราชการมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากการประเมิน  พบว่ามีผลคะแนนดังน้ี 
   -  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ได้คะแนน  ๘๖  คะแนน   
    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี  ได้คะแนน  ๙๔  คะแนน   
    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดี  ได้คะแนน  ๙๒.๒  คะแนน   
  นอกจากน้ียังพิจารณาจากคะแนนรวมของมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านการประเมินจาก ก.พ.ร. และแหล่ง
ต่างๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย  คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าควรปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ดังน้ี 
   -  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ปรับเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๕.๕  ของ
เงินเดือนปัจจุบัน 
    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี  ปรับเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๖ ของเงินเดือน
ปัจจุบัน 
    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดี  ปรับเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๖ ของเงินเดือน
ปัจจุบัน 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารมีข้อแตกต่าง คือ           
การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ จะใช้เกณฑ์ของ ก.พ.อ. เป็นฐานในการคํานวณการ
ปรับเลื่อนเงินเดือน  แต่สําหรับการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการจะใช้ข้อบังคับฯ 
ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ันจึงควรจัดทําบัญชีเงินเดือนของผู้บริหาร
ที่มิได้เป็นข้าราชการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

  /และค่าตอบแทน… 



 

๙ 
 

และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็จะได้ผลตามท่ี
คณะกรรมการฯ เสนอ  ส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ตามท่ีเสนอน้ัน เห็นว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) มีความเหมาะสมในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ตามที่คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือน
เริ่มต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ เสนอ  โดยมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาเร่ืองการปรับแก้ข้อบังคับและการจัดทําบัญชีเงินเดือนของ
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

 ๓.๖  พิจารณากําหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะเสนอในระเบียบวาระเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย   
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ซึ่งได้กําหนดให้มีระเบียบวาระที่เป็นเรื่องการศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในการประชุมทุกครั้งน้ัน               
ซึ่งที่มาของเรื่องอาจมาจากมหาวิทยาลัยหรือมาจากสภามหาวิทยาลัยก็ได้  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ น้ันได้
ดําเนินการรวบรวมระเบียบวาระเร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และต้องการนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ซึ่งหลังจากที่มีการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  
๒๕๕๔ แล้ว  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประเด็นที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง คือ ลําดับที่ ๑ เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกที่ต้ัง  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งว่าจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระดับนโยบายอีกครั้งหน่ึง 
ข้อมูลจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอเลื่อนการนําเสนอเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ังออกไปก่อน  
มหาวิทยาลัยฯ จึงเลื่อนเรื่องที่จะนําเสนอในลําดับที่ ๒ เรื่องนโยบายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ มาเป็นลําดับที่ ๑  และ
ลําดับที่ ๓ เรื่องยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาเป็นลําดับที่ ๒  ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ที่จะนําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อๆ ไปน้ัน ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะเพ่ิมเติมประเด็นใดอีกหรือไม่          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องนโยบายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ 
ควรจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ บุคคลภายนอกมองมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างไร และต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างไร  ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม  ๒๕๕๔ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ จะรับไปดําเนินการจัด
ประชุมผู้เก่ียวข้อง  โดยอาจจะเชิญกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมด้วย 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องรีบดําเนินการ คือการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสําคัญมาก 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการพัฒนา 
 

  /บุคลากร… 



 
๑๐ 

 

บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ เน่ืองจากตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากอาจารย์  โดยในขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําลังติดตามความก้าวหน้าการให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ซึ่งมีประมาณ ๖๐ คน  
แต่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน ๑๐ คน  
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ อบรมผู้ที่จะไปเป็นผู้บริหารงาน
ในระดับต่างๆ ให้รับทราบวิธีการบริหารงานให้ทันกับเวลา 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  เรื่องเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันและนโยบายของรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวมาก  ซึ่งถ้า
มหาวิทยาลัยฯ เร่งดําเนินการเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและนํานโยบายของรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณา
ด้วยก็จะเป็นประโยชน์ เน่ืองจากเป็นเรื่องที่สําคัญ  
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการจัดทําเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือชุมชนด้วย 
  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เมื่อขณะดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีช่ือเสียงมาก  จึงควรศึกษาพิจารณาในเรื่องสัญลักษณ์ที่แสดงถึง          
ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเด่นเรื่องใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบกําหนดหัวข้อเรื่องที่จะเสนอในระเบียบวาระเร่ืองศึกษาพิจารณา
เชิงนโยบาย  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และสําหรับหัวข้อเร่ืองนโยบายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ที่จะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม  ๒๕๕๕ ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา               
ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๓.๗  พิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
  (การประชุมลับ) 
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 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        
 

  /คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย… 



 
๑๑ 

 

              คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  คือ ขอให้ใส่เลขประจําตัวประชาชนของอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ โดยให้มีการตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องจากข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนดําเนินการต่อไป   
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 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                     
              คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ขอให้ใส่เลขประจําตัวประชาชนของอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วย 
  ๒.  ตรวจสอบจํานวนเอกสารให้ครบถ้วน 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ โดยให้มีการตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องจากข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนดําเนินการต่อไป   
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 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                
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ โดยให้มีการตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องจากข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนดําเนินการต่อไป   
  

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

  /เกณฑ์มาตรฐานของ… 



 
๑๒ 

 

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   
               คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  คือ ขอให้ใส่เลขประจําตัวประชาชนของอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ โดยให้มีการตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องจากข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนดําเนินการต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ เ งินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เ งินบัณฑิตศึกษา และเงินรับฝากโครงการ               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

 ๕.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
         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     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑  พจิารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  แผนกลยุทธ์การจัดหารายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการต่างๆ น้ัน ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 

/มหาวิทยาลัยฯ จึง… 



 
๑๓ 

 

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือขอความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยว่าจะมีโครงการใด
เพ่ิมเติมในการจัดหารายได้ที่กําหนดไว้ทั้งสิ้นหกกลยุทธ์หรือไม่  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  เรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  จึงควรให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย     
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า ประเด็นสําคัญคือความเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์
กับโครงการ  และควรมีแผนกําหนดการด้วยว่าแต่ละโครงการจะดําเนินการเมื่อใด 
   ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการจัดหารายได้ให้ถูกต้องด้วย  
 มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการ
จัดหารายได้ให้ถูกต้อง และจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีประเด็นครบถ้วน แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ เรื่องการขอผลงานทางวิขาการ  ในกรณี
ที่ผู้ขอผลงานทางวิชาการขณะใกล้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไขภายหลังจาก
เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะมีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวอย่างไร 
   รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ยังไม่เคยพบปัญหาในกรณีดังกล่าว  
ซึ่งโดยปกติ การขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ถ้ามีการแก้ไขเป็นการภายในก็จะนับการได้ตําแหน่งต้ังแต่วันที่
ขอผลงานทางวิชาการได้  ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการกําหนดให้แก้ไขเป็นการภายใน 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ควรสอบถามไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเน่ืองจากเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอผลงานทางวิชาการ 
   มติสภามหาวิทยาลัย    ให้มหาวิทยาลัยฯ สอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรณีปัญหาจากการที่ผู้ขอผลงานทางวิชาการขณะใกล้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไข   
ภายหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว จะมีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวอย่างไร 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๑๐   น 
 

 
 
 
 

  /(นางสาวพวงเพชร… 



 
๑๔ 

 
 
 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕                   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๕              
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง 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 ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  
๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร” 
  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  และปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕            
                   

 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
             สรุปเรื่อง 
              ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  ได้เห็นชอบปฏิทินการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  ตามกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๕ ที่กําหนดไว้เดิม คือวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยจะจัดให้มีการศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย
ไปพร้อมกันด้วยน้ัน  เน่ืองจากท่านอธิการบดี และกรรมการสภาฯ ผู้แทนผู้บริหาร ได้รับแจ้งว่าต้องเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๕ จึงอาจทําให้มีปัญหาในการเข้าร่วมประชุม               
สภามหาวิทยาลัยตามกําหนดดังกล่าวได้   
              มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เป็นวันที่ ๓๐  มีนาคม 
๒๕๕๕ แทน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุม 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๓ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
    ๒๕๕๔ 
 สรุปเรื่อง 
              มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และได้ดําเนินการ              
ตามแผนดังกล่าวแล้ว  บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว  โดยมีขั้นตอนที่กําหนดให้ผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง
ที่ระบุในแผนฯ  รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ  และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์ และสรุปผล        
การดําเนินงาน แล้วจัดทําเป็นเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารแยกเล่ม) 
              เอกสารฉบับนี้ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว และตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา   
จะต้องมีการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งด้วย   
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
               “มาตรา ๑๘ (๓)  กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”    
 ๒.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  “เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕   มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๔ พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
                 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ  โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ในระหว่างวันที่  ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  
เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีกับการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน  ๒๓ ตัวบ่งช้ี 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเพ่ือเป็นการสะท้อนจุดเด่นที่ควรพัฒนา และแนวทางแก้ไข 
ภายใต้การประเมินในแนวทางกัลยาณมิตร  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงไปสู่การบริหารงานเชิงคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  พร้อมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
                “มาตรา ๑๘ (๓)  กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”    
 ๒.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  “เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน  ประกอบด้วย ๑) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  ๒) การจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา....” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาเสนอการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                  สรปุเรื่อง 
 ตามท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วน้ัน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๕               
มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๙.๑.๑  ซึ่งกําหนดว่า “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน” 
 บัดน้ี คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอดังกล่าว  โดยเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๕ ซึ่งได้แก่  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชา
บัญชีการเงิน เป็น รศ.สาคร  กล้าหาญ  คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบัญชีการเงิน  ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๙.๑.๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  
๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ 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.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ 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.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 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.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 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.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

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 ธันวาคม  ๒๕๕๔  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน ธันวาคม 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๕.๒  รายรบั – รายจ่าย เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
                  สรปุเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ น้ัน  
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการใช้จ่ายเงินกองทุนทั้งสามกองทุนตามวัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้  
สําหรับปีบัญชี ๒๕๕๔  มีการรับ – จ่าย เงินกองทุน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  “ข้อ ๑๑ (๔) จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 

๓.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  “ข้อ ๑๑ (๔) จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 

๔.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  “ข้อ ๑๑ (๔) จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
                                                                                        วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

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

 


