
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  การโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 ๑.๒   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”  
   (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ ๑๐ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕   และครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
 ๓.๓  พิจารณาข้อหารือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
 ๓.๔  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ 
 ๓.๕ พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.๖  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย 
 ๓.๗  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 ๓.๘  พิจารณาร่าง แนวทางการนําเงินรายได้ไปลงทุน 
 ๓.๙ พิจารณารายงานการปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  
  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาภาษาจีน 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
 
 
 



 
 
 
 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาชีววิทยา 
 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑ พิจารณานโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
       สรปุเรือ่ง 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน เพ่ือทรง-              
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง            
แล้วน้ัน บัดน้ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไปอีกวาระหน่ึง ต้ังแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕        
เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 
 

๑.๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”  
 (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งท่ี ๑๐ 
       สรปุเรือ่ง 

  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
“มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ ๑๐ 
เรื่อง “การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการลงทุน” วันจันทร์ที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมสยามซิต้ี  ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับการเงินมหาวิทยาลัย  
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม             
การสัมมนาในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม   
๒๕๕๕  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

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

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓.  อาจารย์เนติ   เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ สายบุญเรือน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๑๐.  อาจารย์มยุรี  ทรัพย์เที่ยง หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
๑๑.  อาจารย์ชัยวัฒน์  มัจฉาธิคุณ อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๒.  อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
๑๓.  อาจารย์สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
๑๔.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
๑๕.  นางสาวสุรีพร  สอนง่าย  หัวหน้าสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
๑๖.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๗.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๘.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  การเปล่ียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  
สยังกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในส่วนของผู้แทนรองอธิการบดี ได้ครบวาระ               
การดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ 
และข้อ ๕ แล้ว  มีผู้บริหารได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่  ๒  รบัรอง... 
 



๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ 
 ๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ               
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔  บัดน้ี  กรรมการ
มิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข   

๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระที่ ๓.๗ เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
๒๕๕๔  โดยที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมลับให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่  ๓๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๔  บัดน้ี กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมลับ  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดยไม่มี               
การแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๑๐๘  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๒๙  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๒  คน 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๔  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๑๔  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๘  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๗๙    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 
 
 

/๓.๑.๒  นางศภุศร... 
 
 



๔ 
 

     ๓.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
บัณฑิต  จํานวน  ๓๒๔  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓๒  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๓๗  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๓  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑๐  คน 
    - ปริญญาตรี    ๕๖  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๔๘  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒๒  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่                
๑๑/๒๕๕๔  ได้เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  ตามกําหนดการประชุม                
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่กําหนดไว้เดิม คือวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะจัดให้มี
การศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วยน้ัน  เน่ืองจากท่านอธิการบดี และกรรมการสภาฯ ผู้แทนผู้บริหาร 
 

  /ได้รับแจ้งว่า… 
 



๕ 
 

ได้รับแจ้งว่าต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๕  จึงอาจทําให้เกิด
ปัญหาในการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยตามกําหนดดังกล่าวได้   
              มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  จากวันที่  ๒๓  มีนาคม  
๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๕  โดยจะจัดให้มีการศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐
มีนาคม  ๒๕๕๕  ไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งได้จัดทําร่าง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และศึกษาดูงาน   
ณ จังหวัดเชียงราย ให้กรรมการได้พิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  การเดินทางสําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน  ถ้ากรรมการท่านใดที่สะดวกในการเข้าร่วมศึกษาดูงานในวันที่  ๒๙  มีนาคม  
๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการเรื่องการเดินทางโดยเคร่ืองบินไว้แล้ว  แต่ถ้ากรรมการท่านใดติดภารกิจ             
ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานก็สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินได้อีกเช่นกันในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ระเบียบวาระที่จะนําเสนอในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
ควรเป็นหัวข้อเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายที่มีความสําคัญ 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ระเบียบวาระที่ต้องนําเสนอ
ทั่วไปน้ัน ขอให้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องพิจารณาโดยเร่งด่วนจริง     
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  ในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๕ จากวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ เป็น วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  โดยจะจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ของสภามหาวิทยาลัยระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ไปพร้อมกันด้วย  และขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาหัวข้อเรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง ๓/๒๕๕๕ 
 

          ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษาได้มีนโยบายเรื่องการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยน้ัน  ซึ่งมีสภามหาวิทยาลัยบางแห่งดําเนินการปฏิรูป
และมีความเห็นว่าการปฏิรูปน้ันไม่จําเป็นที่จะต้องปฏิรูปให้เหมือนกัน แต่ควรปฏิรูปให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย           
ของตน ภายใต้หลักการเดียวกันคือ ยึดเรื่องของธรรมาภิบาล  ซึ่งแนวทางหน่ึงที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงก็คือ 
การจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภามหาวิทยาลัย  โดยได้ดําเนินการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ๓ แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํานวน ๒ ครั้งแล้ว  โดยจะสับเปลี่ยนกันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสัมมนา  ซึ่งในครั้งที่
สามน้ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสัมมนา  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้
รับทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยเช่นกัน จึงได้ประสานงานมายังเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕               
ณ กรุงเทพมหานคร  โดยในวันแรกจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนของแต่ละสภามหาวิทยาลัย คือ 
อธิการบดี และเลขานุการสภาฯ จะนําเสนอการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยของสถาบันตนเอง  และจะนําประเด็นสําคัญ
มาพิจารณาอีกครั้ง  ส่วนในวันที่สองจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นที่จะพิจารณาคือ               
การเตรียมการก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายของปีต่อไป  และเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความสนใจ  จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาว่าจะเข้าร่วมการประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัยหรือไม่                  

  /ซึ่งถ้าเข้าร่วม... 
 



๖ 
 

ซึ่งถ้าเข้าร่วมก็จะดําเนินการให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมร่วมกับอีก ๓ มหาวิทยาลัยต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเข้าร่วมประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๓.๓ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
  ๒๕๕๔ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร           
ความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  โดยการดําเนินการในส่วนน้ีจะสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ ๕  ระบุว่า “มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” ซึ่งจะต้องดําเนินการให้ครบตามวงจร PDCA  สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ 
ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และได้ดําเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ว โดยได้จําแนกความเสี่ยงออกเป็น ๕ ด้าน 
คือ ๑. ด้านทรัพยากร  ๒. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ๓. ด้านปฏิบัติงาน  ๔. ด้านบุคลากร 
จรรยาบรรณ  ๕. ด้านอ่ืนๆ   
  บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว  โดยมีขั้นตอนที่กําหนดให้ผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในแผนฯ  
รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ  และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงาน              
แล้วจัดทําเป็นเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน  ทั้งน้ีได้นําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการของมหาวิทยาลัยฯ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว   
  ซึ่งการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๕๗ รายการ มีผลสรุป  ดังน้ี 
  ๑.  ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด  จํานวน  ๒๕  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๘๖ 
  ๒.  อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน ๑๗  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๘๒ 
  ๒.  ยังไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน  ๑๕  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๓๒ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ 
          ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  เรื่องที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดการ
กับความเสี่ยง จํานวน ๑๕ รายการน้ัน ควรต้องประเมินต่อว่ายังเป็นความเสี่ยงอยู่หรือไม่ หรือเรื่องใดที่เป็น             
ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น แต่มิได้กล่าวถึง ก็ควรนํามาดําเนินการด้วย 
  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  จากสรุปการจัดการความเสี่ยงในเอกสาร พบว่า 
การจัดการกับความเสี่ยงที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดมีร้อยละ ๔๓.๘๖  ซึ่งยังดําเนินการได้น้อย โดยเฉพาะ
ด้านบุคลากร จรรยาบรรณ ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดเพียงร้อยละ ๒๘.๕๗ และด้านอ่ืนๆ ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามกําหนดเพียงร้อยละ ๑๘.๗๕  ซึ่งไม่ทราบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างในการบริหารความเส่ียง  ดังน้ัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขอให้คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเพ่ิมความสําเร็จของงานให้มากขึ้นด้วย 

  /อาจารย์บุญสนอง... 
 



๗ 
 

  อาจารย์บุญสนอง เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดการกับ           
ความเสี่ยงมีหลายเรื่องที่สําคัญ  เช่น  จัดประชุมผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารให้รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการ
ครุภัณฑ์, ทบทวนอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพร้อมแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติต่อไป เป็นต้น  จึงควรกําหนด
บุคลากร/หน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในปีต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับเรื่อง         
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขอให้คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเส่ียงพิจารณามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ๒ ด้วย เน่ืองจากมีหอพักนักศึกษาอยู่ส่วนหน่ึง 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าเรื่องใดต้อง
ดําเนินการโดยเร่งด่วน และจะแก้ไขอย่างไร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ไม่แน่ใจในข้อมูลบางส่วน เช่น เรื่อง
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ  ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการติดกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้ว ซึ่งเพ่ิมความ
ปลอดภัยได้มากข้ึน  ส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเรื่องการ               
เบิกจ่ายเงินให้ทุกคณะแล้ว  จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาติดตามข้อมูลการรายงานดังกล่าว  
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ควรจัดทําข้อมูลเรื่องการจัดการ
ความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน  และกําหนดมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไข  นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๕ 
  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ประเด็นความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัย  มหาวิทยาลัยฯ สามารถขอให้ทีมงานจากเทศบาลเมืองลพบุรี หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรีให้การอบรมและสาธิตได้ 
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๕๔  โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๓.๔ พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
  อาจารย์เนติ  เฉลยวาเรศ  ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ ด้วย
มหาวิทยาลัยฯ  โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ในระหว่างวันที่  ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เพ่ือตรวจสอบผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีกับการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน  ๒๓ ตัวบ่งช้ี ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเพ่ือเป็นการสะท้อนจุดเด่นที่ควรพัฒนา และแนวทางแก้ไข ภายใต้การประเมิน
ในแนวทางกัลยาณมิตร  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงไปสู่การบริหารงานเชิงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยมีรองศาสตราจารย์ดวงตา  สราญรมย์ และคณะเป็นทีมผู้ประเมิน 
 
 

/มหาวิทยาลัยฯ… 
 
 



๘ 
 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๓  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  พร้อมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า จากที่รายงานผล พบว่าข้อมูล
บางส่วนยังไม่ชัดเจน และบางเรื่องก็ขัดแย้งกับการประเมินเฉพาะด้าน เช่น เรื่องการบริหารความส่ียง ซึ่งตาม            
ผลการประเมินคุณภาพภายในได้ ๕ คะแนน จึงไม่สอดคล้องกับรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ไม่ทราบว่าเรื่องการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเมื่อดําเนินการประเมินแล้ว ได้มีหน่วยงานใดกลั่นกรอง
หรือทักท้วงก่อนที่มหาวิทยาลัยฯ จะรับผลน้ันหรือไม่ 
 อาจารย์เนติ  เฉลยวาเรศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ช้ีแจงว่า จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ในระหว่างวันที่  ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
จะมีการรายงานผลแบบไม่เป็นทางการก่อน ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นด้วยก็สามารถโต้แย้งช้ีแจงได้  และคณะ
กรรมการฯ ก็จะส่งผลการประเมินที่เป็นทางการให้อีกคร้ัง  
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นโต้แย้งที่
ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการฯ หรือไม่      
 อาจารย์เนติ  เฉลยวาเรศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ช้ีแจงว่า  เมื่อคณะ
กรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมาแล้ว  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาก็
จะส่งรายงานผลดังกล่าวให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ ซึ่งไม่มีบุคคลใดโต้แย้งต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ถ้าไม่มีการกลั่นกรองที่ดีก็จะ
หมายความว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยกับผลการประเมินน้ันแล้ว  ซึ่งจากที่พิจารณาพบว่าในบางประเด็นยังมีความขัดแย้ง
กันอยู่ 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรนําผลการประเมินไปทบทวน
ข้อเท็จจริงกับผลการดําเนินงานในแต่ละเรื่องว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
 นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ส่วนที่เป็นคะแนนการประเมินเปรียบเทียบกับ
การบรรลุเป้าหมาย บางตัวบ่งช้ีได้ ๕ คะแนน ก็จะบรรลุเป้าหมาย แต่บางตัวบ่งช้ีได้ ๔ คะแนน ก็จะบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งไม่เข้าใจว่าคะแนนการประเมินกับการบรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
   รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ในส่วนของการบริหารความสี่ยงกับ
การประเมินคุณภาพภายใน  จากที่เคยดําเนินการให้กับโรงเรียนแห่งหน่ึงพบปัญหาเดียวกัน จึงต้องพิจารณา
ร่วมกันในเรื่องของตัวช้ีวัด (KPI) ที่ใช้เกณฑ์ต่างกัน  โดยพิจารณาแยกส่วนก่อนว่าแต่ละส่วนมีการให้นํ้าหนัก และ
คิดเกณฑ์อย่างไร และนําทั้งสองส่วนมาเช่ือมโยงกัน ก็จะทําให้ทราบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ ช้ีแจงว่า  การประเมินคุณภาพภายในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงน้ัน เป็นการประเมินกระบวนการมิใช่ประเมินผลผลิต  ซึ่งถ้าดําเนินการครบตามกระบวนการของ 
PDCA ก็จะได้ ๕ คะแนน   
 

/ศาสตราจารย์วิจิตร... 
 



๙ 
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การประเมินคุณภาพภายในท่ี
ประเมินแต่กระบวนการ ในกระบวนการบางข้อน้ันก็จะมีผลผลิตอยู่ด้วย ปัญหาคือถ้าเกณฑ์ที่ประเมินแต่
กระบวนการไม่ใช้ผลการดําเนินงาน ก็ควรมีข้อสังเกตด้วยว่าเร่ืองของความเสี่ยงจะประเมินแต่กระบวนการ               
ไม่ประเมินผลผลิตได้หรือไม่  ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการทบทวนแล้ว ขอให้ต้ังข้อสังเกตว่าเกณฑ์ใดวัดจาก
กระบวนการ และเกณฑ์ใดวัดจากผลผลิต   
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรระบุหลักเกณฑ์การประเมินผลด้วย  
เพ่ือให้สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้       
 มติสภามหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยฯ เชิญผู้เก่ียวข้องร่วมทบทวนพิจารณาประเด็นที่ยังไม่
ชัดเจนของรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ และนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
 

 ๓.๕  พิจารณาเปล่ียนแปลงการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สําเร็จการศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ  ด้วยคณะครุศาสตร์ได้
ตรวจสอบพบว่า มีผู้สําเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๒๕  คน  
เป็นผู้ที่ยังมิได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  โดยได้อนุมัติในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรวม ๕ ครั้ง ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ   ดังน้ี   
 ๑.  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๓    จํานวน    ๑  คน 
 ๒.  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔     จํานวน  ๑๕ คน 
 ๓.  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   จํานวน   ๑  คน 
 ๔.  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔   จํานวน   ๔  คน 
 ๕.  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  จํานวน   ๔  คน 
 การที่ นักศึกษาดังกล่าวฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่ครบถ้วน ทําให้ไม่สามารถขอ               
ใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาได้  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ จึงได้ยกเลิกผลการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ได้อนุมัติไปแต่เดิม  และคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการให้นักศึกษาดังกล่าว               
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจนครบถ้วนแล้ว   และได้เสนอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้อนุมัติผล
การเรียนรายวิชาดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๔  จากน้ันได้เสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติให้เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูของนักศึกษาจํานวน ๒๕ คนดังกล่าว และขอให้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  โดยเป็นการ
สําเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔          
             นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มีข้อสังเกตคือ ก่อนนําเรื่องการอนุมัติให้ปริญญา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ควรมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อน 
 

/รองศาสตราจารย์กวี... 
 



๑๐ 
 

 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  กรณีดังกล่าวพบว่า นักศึกษากลุ่มน้ี           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคฤดูร้อน  ซึ่งครุสภาแจ้งว่าไม่สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงภาคฤดูร้อนได้
เน่ืองจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา ประกอบกับภาคฤดูร้อนของโรงเรียนระดับประถมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ช่วงเวลาไม่ตรงกัน  จึงต้องให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกคร้ังหน่ึง 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สําเร็จ
การศึกษา  สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน  ๒๕  คน  ดังที่เสนอ  และให้อนุมัติในการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  โดยเป็นการสําเร็จการศึกษาในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาเสนอการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
   สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 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                     
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากหนังสือที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑ ระบุว่า “ขาดแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. ๐๒ สําหรับปริญญาตรี  มคอ. ๐๔  สําหรับปริญญาโท  ซึ่งทุกหลักสูตรต้องจัดทําแบบดังกล่าว
แนบประกอบพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกแผ่นและลงนามโดยอธิการบดี หรือนายกสภามหาวิทยาลัยใน               
แผ่นสุดท้ายของแบบรายงานมาให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ในประเด็นดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการแล้วหรือไม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. ๐๒ สําหรับปริญญาตรี  
และ  มคอ. ๐๔  สําหรับปริญญาโท ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

/๔.๒  พิจารณาอนุมัติหลักสตูร... 



๑๑ 
 
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  
๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ   
  

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 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                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 
 

/๔.๕  พิจารณาอนุมัติหลักสูตร... 
 
 



๑๒ 
 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 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                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

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

 ๕.๒ รายรับ – รายจ่าย เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 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 
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑ อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ แจ้งว่า  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดประชุมผู้เก่ียวข้องพิจารณา
หัวข้อเรื่องนโยบายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม  ๒๕๕๕ น้ัน  
มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มดําเนินการในบางส่วนแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์  จึงขอเลื่อนการนําเสนอหัวข้อเรื่องนโยบาย
งบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ออกไปก่อน 
  มติสภามหาวิทยาลัย   เลื่อนการนําเสนอหัวข้อเรื่องนโยบายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ออกไปก่อน 

/ระเบียบวาระที่  ๗  เรือ่งอ่ืน ๆ... 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ความก้าวหน้าเรื่องแนวทางการนําเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  เน่ืองจากข้อมูลรายละเอียดของบริษัทบริหารกองทุนจํานวน ๖ แห่ง
ที่มานําเสนอทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัยฯ น้ัน ยังไม่สมบูรณ์  คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรย้ายเงินรายได้ไปอยู่ในบัญชีที่ได้
ดอกเบ้ียสูงก่อน   
   รวมทั้งเรื่องการรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย เงินกองทุน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ น้ัน 
พบว่ามีบางกองทุนที่มียอดเงินคงที่  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดการนําเงินจากกองทุนไปบริหารจัดการให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้นด้วย   
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบความก้าวหน้าเรื่องแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไป
ลงทุนหรือหาผลประโยชน์  และให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณานําเงินจากกองทุนที่มียอดคงที่ ไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์ด้วย 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๑๐   น 
 

 
 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕                 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  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 ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 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  ๒/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                   

 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕    
  และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 
             สรุปเรื่อง 
              ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  ได้เห็นชอบปฏิทินการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลื่อนการประชุม  ดังน้ี 
 ๑.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๕ ที่กําหนดไว้เดิม   
คือวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕   มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นต้องขอให้เลื่อน  เน่ืองจากได้กําหนดการประชุม  
สภาวิชาการเป็นวันพุธที่ ๑๘  เมษายน ๒๕๕๕ จะทําให้ไม่สามารถจัดทําเอกสารการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทัน  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  
 ๒.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕  ที่กําหนดไว้เดิม   
คือวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องขอให้เลื่อน  เน่ืองจากได้กําหนดให้มี            
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในช่วงของการประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณาข้อหารือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
    ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
 สรุปเรื่อง 
               ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล               
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วน้ัน  ในขั้นตอนของการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน คณะกรรมการติดตามฯ ต้องเสนอข้อหารือเก่ียวกับทิศทาง และจุดเน้นในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ตลอดจนขอความเห็นชอบประเด็นการติดตามฯ จากสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะ
ดําเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไปด้วย   
               คณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมดําเนินการดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕ แล้ว  เห็นสมควรเสนอข้อหารือ และประเด็นในการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยดังรายละเอียด               
ในเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
                    “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
               ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘   
               ๓. คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  หน้า ๗ – ๑๐  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                   
 ๓.๔ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได ้
                 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งทางวิทยาลัยพยาบาลได้จัดส่ง
ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าลงทะเบียน และค่าสาธารณูปโภค เพ่ือการบริหารให้มหาวิทยาลัยใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จํานวน ๑๖๗,๖๕๐ บาท   
 จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ สําหรับโครงการดังกล่าว โดยได้ผ่าน             
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา  ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   
  หมวด ๓ ข้อ ๑๗ วรรคสอง “ในกรณีมีเหตุความจําเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณน้ัน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                   

 ๓.๕ พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                 สรุปเรื่อง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทํากรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย-          
ราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสาร  
แยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
“มาตรา ๑๘ (๑) “กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  

การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  อนุมัติกรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                   

 ๓.๖ พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานกองทุนวิจัย 
                 สรุปเรื่อง 
            ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังกองทุนวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจการ
เก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ใช้เงินกองทุนวิจัย ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘    
            สําหรับปีบัญชี ๒๕๕๔  ได้ใช้เงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมการวิจัย ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
            จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
  “ ข้อ ๑๑ (๔)  จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินการของกองทุนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี”  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     
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 ๓.๗ พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 
                 สรุปเรื่อง 
            ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาต่อ หรือได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ             
ได้ใช้เงินกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘   อย่างต่อเน่ืองตลอดมา 
            สําหรับปีบัญชี ๒๕๕๔  ได้ใช้เงินกองทุนในการสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงาน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
            จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้อง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  “ข้อ ๑๑ (๔)  จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินการของกองทุนเสนอต่อ               
สภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี”  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                   

 ๓.๘ พิจารณาร่าง  แนวทางการนําเงินรายไดไ้ปลงทุน 
                 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการลงทุน หรือ
หาผลประโยชน์ เพ่ือให้ผลตอบแทนมากย่ิงขึ้น  จึงมีมติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วยนางดวงสมร  วรฤทธ์ิ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ  มีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล, ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร,  ผศ.นิคม  สยังกูล  เป็น
กรรมการ และนางภัคจิรา  แท่นทอง  เป็นกรรมการและเลขานุการแล้วน้ัน  คณะกรรมการฯ ได้ประชุม               
เ พ่ือพิจารณาแนวทางในการดําเนินการดังกล่าว รวม ๔ ครั้ ง  และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อ               
สภามหาวิทยาลัยมาโดยลําดับแล้ว  บัดน้ีคณะกรรมการฯ ได้จัดทําร่าง แนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการลงทุน หรือหาผลประโยชน์ ดังรายละเอียดในเอกสาร (เอกสารแยกเล่ม) 
              จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙   
              “ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจนํารายได้ไปลงทุน หรือหาผลประโยชน์ได้ดังน้ี 
  (๑)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
  (๒)  ซื้อพันธบัตร หรือ หุ้นกู้วิสาหกิจ 
                 (๓)  ซื้อต๋ัวเงินคลัง 
                 (๔)  ซื้อต๋ัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐบาล หรือ ของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง 
โดยมีธนาคารอาวัล 
                 (๕)  ฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทฝากประจํา หรือฝากออมทรัพย์ 
หรือฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  (๖)  วิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕            
                   

 ๓.๙ พิจารณารายงานการปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน   
  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
                 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  ให้มหาวิทยาลัยฯ ไปทบทวน
ประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ น้ัน   
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแล้ว จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ต่อสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้อง 

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  ๒/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
                  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 ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  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  ๒/๒๕๕๕ 

                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
                  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 ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  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  ๒/๒๕๕๕ 

                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาจีน  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  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  ๒/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  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  ๒/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาชีววิทยา  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์-
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  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  ๒/๒๕๕๕ 



                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์-
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผา่นการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  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  ๒/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  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 มกราคม  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร (เอกสารแยกเล่ม) 
           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  ๒/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  พิจารณานโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
                  สรปุเรื่อง 
               ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้กําหนดหัวข้อ นโยบายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖  ให้เป็นหัวข้อที่เสนอ               
ในวาระการศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทํา ร่าง นโยบายดังกล่าว โดยให้             
ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม และเป็นการเร่งด่วน แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  เพ่ือให้ทันต่อการนําไปใช้
ประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดินประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๖  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยด้วยน้ัน 
                 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการโดย แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา (ร่าง) นโยบายงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทํานโยบายดังกล่าว  และได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
                จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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                                                                                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

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

 


