
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๑/๒๕๕๔ 
วันที่   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ช้ัน ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  การยกเลิกผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือทราบ 
                     ๔.๑ รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   
 ๕.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
   ๕.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการเลอืก 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ๕.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
    และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ๕.๕ พิจารณาร่าง ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
    และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ๕.๖ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
    และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ๕.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ๕.๘ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  สํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
  ๕.๙ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
   ผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. .... 
  ๕.๑๐  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
 
 
 



 
 
   ๕.๑๑  พิจารณาอนุมัติร่าง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
     ประจําปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๕๕   
  ๕.๑๒  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดข้องโครงการ 
  ๕.๑๓  พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี   ๒๔  ธันวาคม   
๒๕๕๓   นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๓  หน้า     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
       มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๓ 

เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญช ู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันด ี เภาคํา  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์ภูมิกิต ิ  จารุธนนนท์ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาต ิ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๔.  ว่าท่ีร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ ์ บ่ายเท่ียง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๖.  นางดวงสมร  วรฤทธิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๗.  นายบุญปลูก  ชายเกต ุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๘.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบด ี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได ้    
๑.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดกิจนิมนต ์
๒.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๓.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๔.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๕.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 
 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เทียนขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
๒.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําล ี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธาสนิ ี ศิริโภคาภิรมย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
๘.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๐.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๑๑.  นางวันเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๒.  นางภัคจิรา   แท่นทอง ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๓.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๔.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  ตามท่ีได้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยป์ระจํา  จํานวน ๔ ท่าน  คือ 
  ๑.  อาจารย์ภูมิกิติ  จารุธนนนท์ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  ๓  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล 
  กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก  จึงขอแนะนําให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้รู้จัก 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓ 
๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๑ – ๑๐ 



๓ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  โดยไม่มีการแก้ไข   
๒.๒  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓(การประชุมลับ)  ระเบียบวาระท่ี ๕.๖  และ
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมลับ   

มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓(การประชุมลับ) โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
๓.๑  รายงานค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ- 

 วิชาชีพเทพธาน ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย    
ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  รายงานสรุปผล
การรับ – จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอทราบ
รายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านท่ีเพ่ิมข้ึนมาก นั้น  
 บัดนี้  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี  ได้ส่งรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านท่ีเพ่ิมข้ึนมาก
โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดซื้อวัสด ุ เนื่องจากมีผู้มาพักเพ่ิมข้ึน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
    นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรเปลี่ยนคําว่า ค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านเป็น 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร หรือค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จะมีความเหมาะสมกว่า 
  อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เสนอว่า  รายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๒  ควรนําค่าสบู่และค่าแชมพูมารวมกัน เพ่ือสามารถเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๓ ได ้
   มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบคําชี้แจงกรณีรายงานค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมีค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านเพ่ิมข้ึนมาก  เม่ือเทียบ
กับค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และให้มีการแก้ไขถ้อยคําท่ีใช้ให้มีความชัดเจน 
 

 ๓.๒  การจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๓.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ  จากมติสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  
เห็นชอบในหลักการจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระ  และมอบ
มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดรูปแบบ  โครงสร้าง  อัตรากําลัง  และภาระงานของสํานักงานหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการใน ๑๑ ประเด็น ตามกรอบท่ีประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แจ้งว่า  ในเรื่องของการ
ประเมินผู้สอน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานนั้น  ใครเป็นผู้ประเมินท้ังเรื่องของภาระงาน และความดี
ความชอบ    
 



๔ 
 

 รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบด ี แจ้งว่า  ผู้สอนต้องสังกัดคณะท้ังหมด  ซึ่งคณะจะ
เป็นผู้ประเมิน  ส่วนสํานักงานจะประเมินเฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  และถ้าอาจารย์ท่านใดมาเป็นผู้อํานวยการ
สํานักงานก็จะต้องมีภาระงานเพ่ิมข้ึนด้วย   
  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                 ๓.๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๓  เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยไว้แล้ว  มหาวิทยาลัยขอเสนอให้มีการพิจารณารายละเอียด  รูปแบบ  โครงสร้าง  อัตรากําลัง  และ
ภาระงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ด้วย  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา                            
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
   นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีภาระงานจํานวนมาก  
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี ๒ คน  ในลักษณะนี้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดหรือไม่ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ชี้แจงว่า  ได้ยึดหลักการจากท่ีประชุม ซึ่งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะเป็นสํานักงานท่ีไม่ใหญ่มากนัก  และการดําเนินงานในขณะนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรียังไม่สมบูรณ์แบบ  ซึ่งงานในบางส่วนมีบุคลากรช่วยปฏิบัติงานอยู่ด้วย  
   นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มีสิ่งใดท่ีทําให้เห็นว่าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะ
แข็งแรงข้ึน  รวมท้ังนโยบายของสภามหาวิทยาลัยแต่ละปี หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดสัมมนา 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ชี้แจงว่า  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขณะนี้ทําหน้าท่ีใน
ส่วนของการประสานงานธุรการ  ซึ่งถ้าจะมีการกําหนดบทบาทให้สมบูรณ์ข้ึน  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
หรือระเบียบบางอย่างด้วย  
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตาม
กรอบ ๑๕ ปี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องดําเนินงานหลายด้าน  ซึ่งด้านท่ีมหาวิทยาลัยเสนอมา
คือ ต้องการมีหน่วยธุรการเป็นของสภามหาวิทยาลัยเอง  แต่สายการบังคับบัญชาท่ีเสนอมาเหมือนเป็นหน่วยการ
บริหารงานปกติท่ัวไป  จึงควรปรับโดยยึดงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยต้องเป็น
หน่วยงานข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลัย  บุคลากรท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย   
     ๑.  นายกสภามหาวิทยาลัย  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย 
     ๒.  เลขานุการสภา  ได้แก่รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีเสนอแต่งตั้ง 
     ๓.  หัวหน้าสํานักงาน  ควรมีตําแหน่งซึ่งไม่ต่ํากว่าผู้ทําหน้าท่ีหัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วน 
     โดยมีงานหลัก คือ งานธุรการ  งานประชุม  และงานติดตามตรวจสอบและประเมินผล  ซึ่งอาจ
ใชเ้จ้าหน้าท่ีประมาณ ๓ – ๔ คน  ทํางานได้หลายอย่าง  และต้องไม่ทํางานซ้อนกับฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายบริหารต้อง
เอ้ืออํานวยเรื่องต่างๆ ให้กับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
     มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีท่ีทําหน้าท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
ให้ปรับโครงสร้างตามภารกิจหลัก เป็น ๓ งานคือ งานธุรการ  งานการประชุม  และงานติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล    



๕ 
 

 ๓.๓  การตรวจสอบวันที่ออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘  เห็นชอบรายงานการ
ดําเนินการทางวินัย  และการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงาน  โดยให้ไล่ออกจากราชการ และให้ตรวจสอบ
คําสั่งว่า  วันท่ีออกจากราชการตรงกับวันใด  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบนั้น 
 งานวินัยและนิติการได้ดําเนินการตรวจสอบคําสั่งดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานดังกล่าวออกจากราชการ
ตั้งแต่วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
  อาจารย์ภูมิกิติ  จารุธนนนท์  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  เรื่องดังกล่าวได้แจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  ชี้แจงว่า  เรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยต้อง
รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ   
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบวันท่ีออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการ โดยออกจากราชการวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และให้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 

 ๓.๔  การปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นายบุญช ู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคําสั่ง
ท่ี  ๔/๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้วนั้น  
บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยมีกรรมการมาประชุม
จํานวน ๓ ท่าน  คือ  นายบุญชู  นาถวงษ์  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  และนางดวงสมร  วรฤทธิ์  โดยมีมติในการ
ประชุมว่า ขอเลื่อนการนําเสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาเบื้องต้น พบว่า  ข้อมูลท่ีจะใช้ในการพิจารณายังไม่สมบูรณ์  และขอให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  รองอธิการบดี  และคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบ
ประเมินตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อน
เงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับเลื่อนเงินเดือนในกรณีดังกล่าว   
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
                 นางภัคจิรา  แท่นทอง  ผู้อํานวยการกองคลัง  นําเสนอ  รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   
เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝาก
โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
  

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

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๘๕  คน   ดังนี ้
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๓  คน  ดังนี ้
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๑  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  ๓๗  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๕  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๔๒   คน  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
            ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๔๐๐ คน  ดังนี ้
        วันสําเร็จการศึกษา  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
        นักศึกษาภาคปกต ิ
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตร ี    ๔  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร ์
    - ปริญญาตร ี    ๑๕  คน 
   สาขาศิลปศาสตร ์
    - ปริญญาตร ี    ๗  คน 
 
 



๗ 
 
   สาขาเทคโนโลย ี
    - ปริญญาตร ี    ๔  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตร ี    ๒๐  คน 
   นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร ์  
    - ปริญญาตรีเกียรตินยิม อันดับ ๒  ๔  คน 
    - ปริญญาตร ี    ๕๑  คน 
   สาขาศิลปศาสตร ์
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๒  คน 
    - ปริญญาตร ี    ๑๖  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
    - ปริญญาตร ี    ๙  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปรญิญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๓  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑๔  คน 
    - ปริญญาตร ี    ๒๕๐  คน 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  การขออนุมัติการให้ปริญญาบัณฑิต  

เอกสารหน้า ๑  คุณสมบัตินักศึกษาข้อ ๓ ควรเพ่ิมเติมข้อความให้สมบูรณว่า “และรายวิชาเอกบังคับต้องได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐” ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ 

นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  ชี้แจงว่า  เรื่องดังกล่าว กองบริการ
การศึกษาได้ตรวจสอบ และดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   โดยให้เพ่ิมเติมในเอกสารหน้า ๑  คุณสมบัติ
นักศึกษาข้อ ๓  ว่า  “และรายวิชาเอกบังคับต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐”   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  การจบการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ซึ่งผู้มาเรียนจะมีท้ังเป็นครูประจําการและไม่ได้เป็นครูประจําการ  
ขณะนี้เกิดปัญหากับผู้ท่ีไม่ได้เป็นครูประจําการ  คือการตีความไม่ตรงกันระหว่างสถานศึกษากับคุรุสภา  โดยคุรุสภา 
ถือภาคการศึกษาตามแบบโรงเรียนสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แต่มหาวิทยาลัยถือตามหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
เพราะฉะนั้นวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาจึงไม่ตรงกัน  และเกิดปัญหาทําให้นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสีย
สิทธิ์ในการจบการศึกษา  ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการเจรจากับคุรุสภาอีกครั้ง 
 
 
 



๘ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบปัญหาการท่ีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู เฉพาะส่วนท่ีมิได้ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน ยังมีปัญหาในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา   
และขอใหม้หาวิทยาลัยติดตามเรื่องดังกล่าว 
 

 ๕.๒  พิจารณาให้ความเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
  นางวันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอ  การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  จากท่ีแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรฉีบับเก่าได้สิ้นสุดลง  มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ  ตามกระบวนการ  
เพ่ือให้มีแผนเป็นแม่บทหลักระยะยาวของมหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน  โดยมีกรอบแนวคิดใน
การจัดทํายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความคิดเห็น   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ต้องการเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาสองประเด็น  คือ  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ  ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ข้ันตอน  ได้
ดําเนินการแล้ว ๓ ข้ันตอน  และสาระของสิ่งท่ีดําเนินการแล้ว ๓ ข้ันตอนนี้จะมีสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่     
 นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า เรื่องข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณาจากท่ีใด  
สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณหรือไม่  เพราะเม่ือพิจารณาจากข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว พบว่าช้า
เกินไป  จึงควรปรับเปลี่ยน  โดยจัดทําเป็นสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ เฉพาะปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
 มติสภามหาวิทยาลัย     ให้ความเห็นชอบข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  โดยมอบกองนโยบายและแผนจัดทําสาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรฯ์ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนมกราคม  ๒๕๕๔    
 

 ๕.๓  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชุดปัจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี  และได้มีพระบรมราชโองการ     
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ตั้งแต่วันท่ี  ๑๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  เป็นต้นมานั้น  จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธาน  รองอธิการบดีท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน  คณบดีท่ีไม่ได้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย สองคน  และผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  และหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
 

/และให้คณะกรรมการดังกล่าวหนึ่งคน.... 



๙ 
 

และให้คณะกรรมการดังกล่าวหนึ่งคนเป็นเลขานุการ  และให้ดําเนินการภายในหกสิบวันก่อนท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระ  ซึ่งสามารถเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  โดยท่ี
คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าท่ีจัดทําแบบกรอกประวัติ  จัดทําประกาศเรื่องการสรรหา  เสนอชื่อ  ตรวจสอบ
คุณสมบัติ  และพิจารณาผู้ท่ีเหมาะสมสาขาละไม่เกินสามคนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาดังกล่าว  ดังมีรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๑๗ วรรคสุดท้ายระบุว่า  “ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง”  แต่ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการก่อน  โดยข้อบังคับท่ีขัดต่อกฎหมายนี้จะต้องปรับแก้ 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งมีปัญหา
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระ  ซึ่งต้องดําเนินการจัดทําใหม่หมด  แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีทําหลังจากหมดวาระ  ซึ่งถ้าพิจารณาจากข้อบังคับฯ ข้อ ๙  สามารถดําเนินการได้  เพราะให้แต่งตั้ง
กรรมการสรรหาภายในหกสิบวันก่อนท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระ 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ (๕) ซึ่งสิ่งท่ีแต่งตั้งกรรมการสรรหาเป็นการภายในแบบนี้  ควรทําเป็นการ
ภายในไปก่อน  แต่อย่านําผลจากการพิจารณามาเสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระ 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เสนอว่า  เพ่ือความสะดวก  ขออํานาจสภา
มหาวิทยาลัยให้รองอธิการบดี, คณบดี, ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์/หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่อเป็นอย่าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คัดเลือกผู้แทนกันเองอย่างละ ๒ ท่าน  เพ่ือ
นําเสนอในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ แจ้งว่า  จากท่ีประสานงานกับบุคลากรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งมีเอกสารความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นว่า  จะดําเนินการ
แต่งตั้งกรรมการสรรหาก่อนท่ีกรรมการสภาชดุเดิมจะหมดวาระได้หรือไม่  ได้รับคําตอบว่า  การได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามท่ีเสนอนั้น  ต้องดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่ผู้นั้นครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หาก
ดําเนินการก่อนท่ีกรรมการสภาจะครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับฯ จะเป็นการดําเนินการท่ีขัด หรือแย้ง
กับบทบัญญัติของมาตรา ๑๗  ดังนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ในเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  จึงยังไม่
สามารถดําเนินการได้   
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภา  แจ้งว่า  ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ท่ีอาจขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เช่นเดียวกับ
กรณีดังกล่าวด้วย 
 
 
 



๑๐ 
 

 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  เสนอว่า  การเลือกกรรมการสรรหาฯ  จากกลุ่มรองอธิการบดี และกลุ่ม
คณบดี ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กลุ่มละ ๒ ท่าน นั้น  ซึ่งขณะนี้มีผู้อยู่ในข่ายท่ีจะได้รับเลือกกลุ่มละ 
๔ ท่าน  สภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการเลือก จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเอง  เพ่ือเป็นการมีส่วนร่วมของสภา
มหาวิทยาลัย 
 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  เสนอว่า  ขอให้คงมติเดิม คือให้รองอธิการบดี, คณบดี, ผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  คัดเลือกผู้แทนกันเองอย่างละ ๒ ท่าน   
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เสนอว่า  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักรองอธิการบดี หรือคณบดีท้ังหมด  จึงควรใหเ้ลือกกันเอง 
 มติสภามหาวิทยาลัย    ให้เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ไปพิจารณาหลังจากท่ีกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว  เพ่ือมิให้เป็นการ
ดําเนินการท่ีขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และมอบให้อธิการบดีไปดําเนินการให้รอง
อธิการบด,ี คณบด,ี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย/์หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่อเปน็อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คัดเลือกผู้แทนกันเองกลุ่มละ ๒ ท่าน  เพ่ือนําเสนอในการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา 
 และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ท่ีอาจขัด
ต่อพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวด้วย 
 

 ๕.๔  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   นําเสนอ  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยได้ออกกฎ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และได้เสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุง
บัญชีเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใช้แนวทาง
เทียบเคียงกับ ก.พ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปรับระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ก.พ.อ. จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือเป็นมาตรฐานข้ันต่ํา
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับของสถาบันเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว  เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตั้งแต่รอบวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ – 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทําข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๓  
 
 
 



๑๑ 
 

 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจัดทําร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....  แล้ว  จึงได้นําร่าง ข้อบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
สามารถใช้ในการประเมินผลตั้งแต่รอบวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แจ้งว่า  จากข้อบังคับฯ                
ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์และวิธีท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ส่วนกรณีผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการใช้เกณฑ์นี้ด้วยหรือไม่    
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ถ้าพิจารณาคําจํากัดความคําว่า  
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  ตามกฎหมาย  หมายความว่า  “บุคคลซึ่งรับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา”  ซึ่งถ้าตีความตามตัวอักษรนี้  ทุกคนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องถือว่าเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด  แต่จะเป็นพนักงานประเภทใดนั้นต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  เพราะฉะนั้นคําว่า  
“ผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  จึงไม่น่าจะถูกต้องด้วย  และเสนอให้เพ่ิมเติม
คําว่า  “สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร”ี ต่อท้ายข้อบังคับฯ ด้วย   
 อาจารยภ์ูมิกิต ิ จารุธนนนท์  ผูแ้ทนคณาจารย ์ ข้อสังเกต  จากข้อบังคับฯ  เรื่องวิธีการประเมินผล
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ข้อ ๖.๑  ต้องมีการแจ้งวิธีการประเมิน  รูปแบบการประเมิน  
ระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินให้ได้รับทราบร่วมกัน  แต่อาจารย์โดยส่วนใหญ่จะไม่ทราบวิธีการประเมิน
และรูปแบบการประเมิน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ชี้แจงว่า  ข้อบังคับดังกล่าวจะใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๓  โดยต้องมีการประกาศกฎเกณฑ์  มีการตกลงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  มีการลงนาม
ข้อตกลงเรื่องปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติก่อนรับการประเมิน  และมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิน  เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใส่ให้กับการประเมินมากยิ่งข้ึน 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า ประเด็นดังกล่าวมหาวิทยาลัยต้องทํา
ความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และในประกาศของ ก.พ.อ. ระบุว่า “ให้เป็นไปตามข้อตกลงลงนาม
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน”  ซึ่งถ้าตกลงร่วมกันไม่ได้ควรมีผู้ชี้ขาดว่าจะทําอย่างไร 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ชี้แจงว่า  กรณีตัวอย่างท่ีตกลงกันไม่ได้ เช่น 
คณบดีแจ้งว่าต้องสอน ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จะต้องตกลงตามนั้น เนื่องจากเป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด  แต่
เรื่องท่ีจะเป็นปัญหามากคือ ภาระงานเชิงปริมาณต้องกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน  
 อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ  แจ้งว่า  หากข้อบังคับดังกล่าว
ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ผู้รับการประเมินจะได้รับการประเมินโดยท่ียังไม่ได้ทราบหลักเกณฑ์ก่อน  
 
 
 
 



๑๒  
 

 นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมปฏิบัติการชี้แจง
รายละเอียดการประเมินตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด  หากเกิดปัญหาควรได้พิจารณาปัญหาร่วมกัน  รวมท้ังข้อเสนอแนะ 
และแนวทางแก้ปัญหา 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ถ้าเกิดมีปัญหาข้ึนในระหว่างผู้รับ
การประเมิน และผู้ประเมิน  ควรมีคนกลางเพ่ือช่วยในการตกลงและชี้ขาด 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิกาบดี  ชี้แจงว่า  ขอให้แก้ไขข้อ ๑๒ (๓)  จาก  
“ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผู้อํานวยการกองกลางเป็นเลขานุการ”  เป็น  “งานบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการ” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  เสนอว่า  เอกสารหน้า ๓  ข้อ ๘ (๒)  ค่าร้อยละควรแก้ไข
ให้ตรงกันว่าจะใช้เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบในหลักการข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งได้ดําเนินการตามตามกรอบและแนวทางท่ี ก.พ.อ.กําหนด  และให้มหาวิทยาลัย
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมท้ังทําความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง             
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   
 

 ๕.๕  รายงานผลการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 ๖.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๖.๒  อาจารย์ภูมิกิต ิ จารุธนนนท์ ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เรื่อง อัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ประกาศใช้เม่ือวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ทําให้เกิดปัญหากับพนักงานสายผู้สอนจํานวนสองท่าน  ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาเนติบัณฑิตไทย  เนื่องจากประกาศฯ ข้อ ๔  มิได้กําหนดวุฒิการศึกษาระดับดังกล่าวไว้ด้วย  จึงทําให้
พนักงานสายผู้สอนสองท่าน ได้รับเงินเดือนลดลงกว่าเดิม  
   รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  การปรับอัตราเงินเดือนใหม่ครั้งนี้ ใช้เกณฑ์
ของ สํานักงาน ก.พ. ท้ังหมด  ซึ่งวุฒิการศึกษานี้มิได้มีอยู่ในประกาศของสํานักงาน ก.พ.  ยกเว้นแพทย์  หรือ 
วิศวกรรม  แต่เดิมนั้นมหาวิทยาลัยให้ได้เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพกฎหมาย  แต่ปัจจุบันการได้รับเงินประเภทนี้ได้
ยกเลิกแล้ว  มีให้ได้รับเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนการสอนเท่านั้น  แต่หากมีกฎเกณฑ์ท่ีสามารถเทียบเคียงได้  
มหาวิทยาลัยก็สามารถพิจารณาให้ได ้
 



๑๓ 
  

  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ในสํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษามีคณะกรรมการ และหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเทียบวุฒิ  และพิจารณาคุณวุฒิอยู่  สามารถเทียบคุณวุฒิ
ได้ท้ังผู้สําเร็จการศึกษาจากภายในประเทศ และต่างประเทศ  ในกรณีของวุฒิเนติบัณฑิตไทย ทราบว่าได้เคยมีการ
พิจารณาไว้แล้ว  มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานนี้ได ้
  อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เสนอว่า  มหาวิทยาลัยควรจะมี
การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนของผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพในทุกๆ สาขา  ให้ได้รับเงินเดือน
มากกว่าผู้ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ  เพ่ือจูงใจให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถมาปฏิบัติงาน  และเป็นขวัญ
กําลังใจ 
  มติสภามหาวิทยาลัย    มอบให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานด้านการเทียบวุฒิและ
พิจารณาคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนําไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๔๐   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                    (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                เลขานกุาร                                                                
                                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔                             

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

 �.� ���ยกเลิกผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 
                 สรุปเรื่อง 
 จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีอาจขัด
ต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งเลขานุการได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว  พบว่า  การ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเม่ือวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ขัดต่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเลิกผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย              
จากคณาจารย์ประจําดังกล่าว  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               มาตรา ๑๖ วรรคสี่ ระบุว่า  “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               มาตรา ๑๗ วรรคสุดท้ายระบุว่า  “ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง”   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณายกเลิกผลการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา                
เม่ือวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                          วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรือ่งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
                  สรุปเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
ประจําเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สดุแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                        วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
       สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๒  
มกราคม  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๒ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
                        ��	
����� 
 ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ  เป็นระบบ
จําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน  และได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓  ซึ่งกําหนดให้ สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับให้
สอดคล้องกัน  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการออกข้อบังคับให้เสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓   
             มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว  และได้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  ซึ่งสภาได้มีมติให้นําร่าง
ข้อบังคับดังกล่าวไปปรับปรุง และนําเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  บัดนี้มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว 
จึงเสนอร่างข้อบังคับฯ เพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
               อนึ่งเนื่องจากการดําเนินการออกข้อบังคับฯ ได้ล่วงเลยมาหลังจากวันท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็น
ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี ๑ ปีบประมาณ ๒๕๕๔ 
ตามข้ันตอนท่ีระบุในข้อบังคับได้  จึงขอเสนอให้เริ่มดําเนินการประเมินในรอบท่ี  ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตั้งแต่
วันท่ีประกาศใช้ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๑๘(๒)   “ ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้” 
                  มาตรา ๑๘(๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
             ๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓   ลงวันท่ี ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พ.ศ. ....  
 
 



 
 

๒.  พิจารณาเห็นชอบให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  เริ่มดําเนินการไดต้ั้งแต่วนัท่ีประกาศใช้ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป 

๓. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
  เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
 ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๓  ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัย
เห็นว่า การดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ขัดกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ. ๒๕๔๗   ท่ีระบุให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง   สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังจากกรรมการได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว  และมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ  ท่ีอาจขัดต่อบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังกล่าวด้วย 
              บัดนี้ เลขานุการสภาได้ดําเนินการแล้ว พบว่า ในข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุการดําเนินการ ท่ีขัดกับบทบัญญัติ                      
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยจัดทําเป็น 
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ....  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               มาตรา ๑๖ วรรคสี่ ระบุว่า  “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (๓) (๔) และ (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือ                 
หน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 



 

 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
 ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๓  ได้มีการนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง คุณวุฒิชุดปัจจุบัน จะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว 
ขัดกับบทบัญญัติ  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ท่ีระบุให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ดังกล่าวภายในเก้าสิบวันหลังจากกรรมการนั้นพ้นจากตําแหน่ง  สภาจึงมีมติให้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังจากกรรมการได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว   
              เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีการดําเนินการตามข้อบังคับฯ ขัดกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยจัดทําเป็น ร่างข้อบังคับฯ                
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               มาตรา ๑๖ วรรค สี่ ระบุว่า  “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับ 
ส่วนราชการ หรือหนว่ยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 



 

 

 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๕ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
       ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  
๒๕๕๓  ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัย
เห็นว่าการดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ขัดกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีระบุให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังจากกรรมการได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว และมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ  ท่ีอาจขัดต่อบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังกล่าวด้วย 
               บัดนี้ เลขานุการสภาได้ดําเนินการแล้ว พบว่า ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุการดําเนินการ ท่ีขัดกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯดังกล่าว โดยจัดทําเป็น ร่างข้อบังคับฯ             
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม      
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              มาตรา ๑๖ วรรค สี่ ระบุว่า  “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
              มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย 
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



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

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๖ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
 ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  
๒๕๕๓  ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย
เห็นว่า การดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ขัดกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗  ท่ีระบุให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังจากกรรมการได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว  และมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีอาจขัดต่อบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังกล่าวด้วย 
              บัดนี้ เลขานุการสภาได้ดําเนินการแล้ว พบว่า ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุการดําเนินการท่ีขัดกับ
บทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว 
โดยจัดทําเป็น  ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              มาตรา ๑๖ วรรค สี่ ระบุว่า  “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ประเด็นเสนอพจิารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



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

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
                  สรุปเรื่อง 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
เพ่ือใช้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สําหรับหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามแนวปฏิบัติของ
กรอบมาตรฐาน  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้
ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๔  และท่ีประชุมสภาวิชาการมี
มติให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔      
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๗) 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาอนุมัต ิ
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๘ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  
  สํานักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
    จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  มีมติอนุมัติจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  สํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๙ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
 ผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
    จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  มีมติอนุมัติจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําร่าง  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ....  ซึ่งได้
กําหนดให้มีผู้บริหารของสํานักงานจํานวนสองตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานักงาน และรองผู้อํานวยการ
สํานักงาน  รวมท้ังการกําหนดค่าตอบแทน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๐ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
                    สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ได้ประชุม
พิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ เม่ือ
วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน ๓ คน คือ 
 ๑.  นางเลียม  ฉิมพันธ์  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   
 ๒.  นายจําเริญ  สละชีพ  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
 ๓.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา            
การพัฒนาสังคม 
  จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๗ 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให ้
  ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๑ พิจารณาอนุมัตร่ิาง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  ประจําปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๕๕   
                    สรุปเรื่อง 
    จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  มีมติมอบกองนโยบายและแผนจัดทําสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนมกราคม  ๒๕๕๔   
   บัดนี้กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการ
จัดทําร่าง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑)  ระบุอํานาจหน้าท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย ว่า “กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย               
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต”ิ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  อนุมัติร่าง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีงบประมาณรายจ่าย 
    พ.ศ. ๒๕๕๕   

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๒  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดข้องโครงการ 
 สรุปเรื่อง 
  ตามอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ  ข้อ  ๑๗  วรรคสอง  “ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจะต้องจัดสรรเงิน
รายได้ประจําปีงบประมาณเกินกว่าท่ีได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก  ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติม  เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ต้องไม่เกินวงเงินส่วนท่ีกันไว้ร้อยละยี่สิบของประมาณการ
รายได้ประจําปีงบประมาณนั้น”  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของโครงการเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗  วรรคสอง 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัต ิ
๒.  สดุแต่จะสมควรพิจารณาเปน็ประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๓  พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
                    สรุปเรื่อง 
   มหาวิทยาลัยฯ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ี อ.กพ.กรม  ตามมาตรา ๗๔  วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน ๑ ราย คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง  
สังกัดคณะครุศาสตร์  ซึ่งสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๒  มกราคม  
๒๕๕๔   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๙) 
 ๒.  พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๗๔ 
    วรรคสาม   

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  อนุมัติกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันท่ี   ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 ๖.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


