
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๔ 
วันท่ี   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
   และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
   ๓.๒ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๓.๓ พิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการ- 
  นโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 ๓.๔  พิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๓.๕ พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
   ๓.๖ การดําเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
 ๕.๒  การแต่งต้ังประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑ พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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

 
 

 
 

 

 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
 และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
                  สรปุเรื่อง 
                ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ซึ่งได้มีมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔  ดังน้ี 
 ๑.  ให้กําหนดนิยามคําว่า “บุคคลภายนอกสถาบัน”  ตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบราชการว่า หมายถึง  ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ดังน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดที่มี
สถานะภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยใดก็ถือว่าเป็นบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยน้ัน  
 ๒.  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการและอยู่ในบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเคยสังกัดสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอ แต่ไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เช่น ไมได้รับการต่ออายุราชการหรือไม่ได้รับจ้างเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน  ทั้งน้ี  ในการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ให้ยึดหลักความเป็นกลางตามนัยมาตรา ๑๓  และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม   
๒๕๕๔  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

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

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชมุ.... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธ์ิ เสนกาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
๕.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
๖.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติได้มีหนังสือแจ้ง
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  จํานวน ๒ เรื่อง  ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar 
Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ ๗  “ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัยเพ่ือผู้บริโภค” ในวันศุกร์
ที่ ๒  กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  ห้องกมลทิพย์ ๒ โรงแรมสยามซิต้ี  ถนนศรีอยุธยา            
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียนวันละ  ๑,๐๐๐  บาท/ท่าน และค่าอุปกรณ์การแปล (หากต้องการ) 
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท/ท่าน ทั้งน้ีหากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจ              
โปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ กลับไปที่สถาบันคลังสมองของชาติ  ภายในวันที่  ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตร  “ธรรมมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๖  ในระหว่างวันที่  ๑๔  กันยายน  -  
๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องจามจุรี ๑ ช้ัน M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  ถนนพญาไท  
กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียน ๕๐,๐๐๐  บาท/ท่าน ทั้งน้ีหากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่านใดสนใจ โปรดส่งแบบตอบรับกลับไปที่สถาบันคลังสมองของชาติ  ภายในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  
๒๕๕๔    
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๒  การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรี   

/ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน.... 
 



๓ 
 

  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  การโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งบัดน้ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ
แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังทุกรายตามท่ีเสนอ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  และเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ีเป็นการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ครั้งแรก  จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้แนะนําตนเอง   
   มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๔ 
 ๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ               
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  และกรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  โดยมีการแก้ไข  ดังน้ี 
 -  เอกสารหน้า ๙  บรรทัดที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๔  ข้อความ  “....ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่....”  
แก้เป็น  “....ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่....” 
  -  เอกสารหน้า ๑๒  บรรทัดที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๖  ข้อความ  “....เรียกเก็บเพ่ิมตามมติประกาศ....”         
แก้เป็น  “....เรียกเก็บเพ่ิมตามประกาศ....” 
  -  และแก้ไขเพ่ิมเติม เอกสารหน้า ๘  บรรทัดที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๓  ข้อความ  “....กรมธนรักษ์....” 
แก้เป็น  “....กรมธนารักษ์....” 

๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระที่ ๕.๙ และ ๕.๑๒ เมื่อวันที่  ๒๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมลับให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  
เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุมลับ  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดยมี               
การแก้ไข  ดังน้ี 
  -  เอกสารหน้า ๔  บรรทัดที่ ๙ – ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒  ข้อความ  “....สภามหาวิทยาลัยจะไม่รับ
พิจารณา เน่ืองจากได้พิจารณาดําเนินการเร่ืองน้ีครบถ้วนตามกระบวนการร้องทุกข์แล้ว แต่จะให้ความเป็นธรรม”  
แก้เป็น  “....สภามหาวิทยาลัยน่าจะไม่พิจารณา ตามกระบวนการร้องทุกข์ แต่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม” 
  -  เอกสารหน้า ๔  บรรทัดที่ ๑๒ – ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒  ข้อความ  “....๑.  ไม่รับพิจารณา             
การร้องทุกข์ของนายภิญโญ  รุ่งสาย  กรณีการถูกยกเลิกสัญญาจ้าง เน่ืองจากได้พิจารณาดําเนินการเร่ืองน้ี
ครบถ้วนตามกระบวนการร้องทุกข์แล้ว….”  แก้เป็น  “....๑.  ไม่พิจารณาการร้องทุกข์ของนายภิญโญ  รุ่งสาย   

/กรณีการถูกยกเลิก…. 
 



๔ 
 

กรณีการถูกยกเลิกสัญญาจ้าง เน่ืองกระบวนการพิจารณาการร้องทุกข์จะเสียเวลาต่อไปอีก ซึ่งจะมีผลต่อเน่ืองกับ
การจ่ายเงินค่าจ้างให้นายภิญโญ  รุ่งสาย….” 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  
     อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๓๕๙  คน   ดังน้ี 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๒  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๑  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๓  คน 

  -  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            ๔  คน    

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๓๔  คน  
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๑๖    คน 
  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๓๐๑  คน  ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓๙  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   นักศึกษา กศ.บป. 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 

/- ปริญญาตร…ี. 
 



๕ 
 

    - ปริญญาตรี    ๓๕  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๓  คน 
    - ปริญญาตรี    ๓๓  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๘  คน 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๓  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๖  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๔๔  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต   
 

 ๓.๒  พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามเอกลักษณ์ของ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้
มีประกาศกําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ที่กําหนดไว้ว่า  “มุ่งบริการวิชาการ  สืบสาน
โครงการพระราชดําริ  พัฒนาครู  อนุรักษ์และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
มาแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยได้จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  และได้นําเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔               
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
              โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวได้แสดงความเ ช่ือมโยงตามแผนปฏิบัติราชการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ กับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๔ และกลยุทธ์ที่ ๖ โดยมี
แผนงาน โครงการ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีวัดความสําเร็จของโครงการในสามมิติ คือ ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ  
การนําความรู้ไปใช้  โดยผลการปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ทุกโครงการ 
 

/นอกจากน้ียังมี…. 
 



๖ 
 

นอกจากน้ียังมีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องความพึงพอใจ การพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ  สรุปผลการวิเคราะห์จําแนกตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  มุ่งบริการวิชาการ   ค่าเฉล่ีย  ๓.๗๙                
        ๒.  สืบสานโครงการพระราชดําริ  ค่าเฉล่ีย  ๔.๐๙                      
 ๓.  การพัฒนาครู    ค่าเฉล่ีย  ๔.๑๗                     
 ๔.  อนุรักษ์และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม  ค่าเฉล่ีย  ๔.๒๒ 
 รวม                        ค่าเฉล่ีย  ๔.๐๗    อยู่ในระดับมาก 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  และเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี               
ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเน้นเรื่องการ
มุ่งบริการวิชาการ  การสืบสานโครงการพระราชดําริ  การพัฒนาครู  และการอนุรักษ์และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม         
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ต่อไป  
   มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 ๓.๓  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ 
  ข้าราชการ  พ.ศ. ....   
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่               
๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  มีมติรับทราบ และให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาข้อกฎหมาย
เก่ียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการในส่วนของการแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการให้มีเน้ือหา
สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน 
 บัดน้ี  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ               
ในการประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และจัดทําร่าง ข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว               
โดยมีประเด็นที่แก้ไขข้อบังคับฯ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ดังน้ี 
 ๑)  แก้ไขนิยามคําว่า  “คณาจารย์ประจําและข้าราชการ” ให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒)  ตัดนิยามคําว่า  “คณบดี”  และ “ผู้อํานวยการ” ออก  เน่ืองจากข้อบังคับฯ ใหม่ มิได้กล่าวอ้างไว้ 
 ๓)  เพ่ิมนิยามคําว่า  “คณะ”  เน่ืองจากข้อบังคับฯ ใหม่ ได้กล่าวอ้างไว้ในข้อ ๖(๒) 
 ๔)  การรักษาการตามข้อบังคับปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน 
 ๕)  องค์ประกอบสภาคณาจารย์ฯ  ปรับข้อ ๖ ให้เลือกประธานโดยตรงจากผู้มีสิทธ์ิทั้งมหาวิทยาลัย  
มีกรรมการที่เลือกโดยตรงจากผู้มีสิทธ์ิทั้งมหาวิทยาลัย  ๗  คน  มีกรรมการที่เลือกจากคณาจารย์ประจําในแต่ละคณะ   

/คณะละ ๑ คน…. 
 



๗ 
 

คณะละ ๑ คน  และมีกรรมการเลือกจากข้าราชการท่ีมิใช่ผู้สอน ๑ คน  ให้ประธานและกรรมการเลือก           
รองประธาน  และเลขานุการ   โดยองค์ประกอบของสภาคณาจารย์ฯ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๑๕  คน    
   ๖)  กําหนดคุณสมบัติของผู้เป็นประธานสภา  และกรรมการสภา  คือ เป็นคณาจารย์ประจําและ
ข้าราชการ ที่มิใช่เป็นผู้บริหาร  และมีประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  ไม่อยู่ระหว่างการ             
ถูกลงโทษทางวินัย  และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ / ไปช่วยราชการเต็มเวลา 
   ๗)  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกต้ังประธาน  และกรรมการแต่ละประเภทพร้อมกัน  และให้
เลือกสมัครเป็นประธาน หรือกรรมการ ได้เพียงประเภทเดียว 
   ๘)  กําหนดให้นับวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศแต่งต้ังเป็นต้นไป 
   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  แต่เดิมองค์ประกอบของสภาคณาจารย์ฯ มีจํานวน  
๒๐  คน  เมื่อแก้ไขข้อบังคับใหม่องค์ประกอบสภาคณาจารย์เหลือจํานวน  ๑๕  คน  ซึ่งเป็นเพราะเหตุใดจึงต้อง
ปรับลด  และถ้ามหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานระดับคณะเพ่ิมขึ้น  กรรมการท่ีเลือกจากคณาจารย์ประจําแต่ละคณะ
จะต้องเพ่ิมขึ้นอีกคณะละ ๑ คน  ใช่หรือไม่     
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ช้ีแจงว่า  เน่ืองจากแต่เดิมน้ันมีกรรมการประเภทผู้แทน               
ส่วนราชการจํานวน  ๑๐  คน  และผู้แทนที่เลือกโดยตรงอีกจํานวน  ๑๐  คน  รวมเป็น  ๒๐  คน  ซึ่งเป็นปัญหา
ตรงที่ได้รวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอนไว้ด้วย  แต่เมื่อแก้ไขข้อบังคับฯ แล้ว ได้กําหนดนิยาม            
คําว่า “คณาจารย์ประจําและข้าราชการ” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗               
ทําให้บางส่วนราชการจะไม่มีกรรมการที่เป็นผู้แทนส่วนราชการได้  จึงต้องลดจํานวนให้เหลือเฉพาะคณะและกลุ่ม
ข้าราชการท่ีมิใช่ผู้สอน 
 ส่วนเรื่องกรณี ถ้ามีคณะเพ่ิมขึ้นน้ัน  ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ถ้าแบ่งกรรมการตามรูปแบบเดิม  
บางส่วนราชการจะส่งผู้แทนไม่ได้  เน่ืองจากไม่มีข้าราชการ  เพราะฉะน้ันจํานวนกรรมการจึงลดลง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ในประเด็นคุณสมบัติของ
ประธานสภา และกรรมการสภา  ต้องเป็นคณาจารย์ประจํา หรือข้าราชการ ที่มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร               
ในที่น้ีตําแหน่งผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าสํานักงานคณบดี  มิใช่ผู้บริหารใช่หรือไม่ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ช้ีแจงว่า  ในข้อบังคับฯ ได้นิยามไว้แล้วว่า  “ผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร  หมายถึง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  
รองผู้อํานวยการสถาบัน  รองผู้อํานวยการสํานัก  รองผู้อํานวยการศูนย์  รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ”  
   มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย               
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ....  โดยให้ปรับข้อความ  ในกรณีที่มีคณะเพ่ิมขึ้นให้เพ่ิมจํานวนกรรมการ            
ในส่วนที่เลือกโดยตรงจากผู้มีสิทธ์ิทั้งมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

/๓.๔  พิจารณาคาํขอตั้งงบประมาณ…. 
 



๘ 
 

 ๓.๔  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณ

รายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน  ๑๓,๑๔๑,๖๐๐  บาท               
เพ่ือดําเนินการ ดังน้ี   
  ๑)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  สําหรับโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   โครงการ               
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)  รุ่นที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน  ๓,๑๔๑,๖๐๐  บาท 
  ๒)  เงินสะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา)  สําหรับโครงการก่อสร้างแฟลตที่พักอาศัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สูง ๓ ช้ัน ๑ หลัง  ก่อสร้าง ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒  จํานวน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  โครงการก่อสร้างแฟลตที่พักอาศัย  มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี  จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท น้ัน  มีจํานวน  ๒๔  ยูนิต  มหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์จัดสรร             
ผู้พักอาศัยอย่างไรให้เพียงพอ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  อาคารสูง ๓ ช้ัน ๑ หลังน้ัน  
มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้เกณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ซึ่งก่อนหน้าน้ีมหาวิทยาลัยฯ เคยได้งบประมาณก่อสร้างแฟลต              
ที่พักอาศัยแล้วจํานวน  ๑  หลัง  ราคา  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยให้อาจารย์ / พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าพักอาศัยแล้ว 
พบว่ามีความพึงพอใจมาก  อีกส่วนหน่ึงจะจัดให้หลังจากสร้างอาคารหลังน้ี 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน  ๑๓,๑๔๑,๖๐๐  บาท                  
 

  ๓.๕  พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรี 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามที่ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ง ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยน้ัน  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ทําให้ต้องมีการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคนใหม่  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๖  ซึ่งระบุว่า 
               “ข้อ ๖  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
                (๑) ประธานกรรมการ  แต่งต้ังจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 
                (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ....” 
 

/จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย…. 
 



๙ 
 

               จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง 
เป็นประธานกรรมการฯ 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ก.พ.อ. กําหนดให้เลือกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการฯ  โดยไม่จําเป็นต้องเป็นศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ขอเสนอ รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการฯ  ซึ่งท่านให้ความสนใจเรื่องการทําผลงาน               
ทางวิชาการมาก    
  มติสภามหาวิทยาลัย    แต่งต้ัง รศ.ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ๓.๖  พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรี 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีนายบุญปลูก  ชายเกตุ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยน้ัน  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ทําให้ต้องมีการพิจารณาแต่งต้ัง ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคนใหม่แทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๔  ซึ่งระบุว่า 
               “ข้อ ๔  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี  เรียกโดยย่อว่า“ก.อ.ม.”ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๑ คน 
                (๒) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเอง …. 
                กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ถ้าตําแหน่ง
กรรมการว่างลงก่อนกําหนด ให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทน ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่ง
กรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้ กรณี
ที่มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเท่ากําหนดเวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
                 ….” 
               อน่ึงคณะกรรมการชุดเดิมได้รับการแต่งต้ังจากสภาเมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑  จึงยังคงเหลือ
เวลาตามวาระของกรรมการเกินกว่าเก้าสิบวัน       
                  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง 
เป็นประธานกรรมการฯ 
 

 /ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน…. 



๑๐ 
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  นอกจากคงเหลือเวลาตามวาระ
ของกรรมการชุดเดิมเกินกว่าเก้าสิบวันแล้ว  มีกรณีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ด้วยหรือไม่  เพราะถ้ามีกรณีที่อยู่
ระหว่างการอุทธรณ์และไม่มีประธานกรรมการฯ ก็จะประชุมมิได้          
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ขณะน้ีมีเรื่องร้องทุกข์ที่เสนอคณะกรรมการชุด
ดังกล่าวอยู่ 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ขอเสนอ นายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการฯ  เน่ืองจากท่านมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคล     
 มติสภามหาวิทยาลัย   แต่งต้ัง นายบุญชู  นาถวงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ๓.๗  พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ และของอธิการบดี  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  รวมท้ังได้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๔               
เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  แล้วน้ัน   
 บัดน้ีคณะกรรมการฯ ได้จัดทํารายงานเพ่ิมเติมในส่วนของการประเมินคณบดีเสร็จสิ้นแล้ว  จํานวน  
๖  คณะ  โดยมีการประเมินคุณลักษณะของคณบดี  ๔ ด้าน  คือ   
 ๑.  การบริหารหน่วยงาน   
 ๒.  ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม   
 ๓.  การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย   
 ๔.  การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมของคณบดีแต่ละคณะอยู่ในระดับดี ทั้งหมด  และมีข้อสังเกตโดยรวมที่ได้
จากการประเมินในครั้งน้ี  คือ  หลักฐานเอกสารบางอย่างยังมีไม่ครบถ้วน  ซึ่งในการประเมินปีต่อไป คณะ
กรรมการฯ จะเสนอเกณฑ์การประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน  โดยจะประเมิน ๔  ด้าน  คือ  ๑. ผลการ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งคณะควรต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ได้         
รับทราบด้วย  ๒. ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายกี่ตัวช้ีวัด  ๓. การประเมินคุณลักษณะของคณบดี  และ 
๔.  ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
     ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยจะต้อง
ปรับปรุงกรรมการหลายชุดด้วยกัน  รวมทั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  โดยจะเร่ิมจากการดูการทํางานแบบเดิมว่าทําสิ่งใด และปรับให้สอดคล้องกันแนวใหม่ 
   มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓   

/ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องอนมัุติ…. 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
  - 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
              รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  ประเภท   เงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑  พจิารณาเร่ืองการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน   
 ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งในการประชุมสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกัน  ในการน้ีมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน
จากหน่วยงาน/ สถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  ดังน้ี 
  ๑.  เอกสารประกอบคําบรรยายของผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศในการ
ประชุมเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย  เพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนฯ ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ระบุยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ๓  ประการ  คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มีการกําหนด
มาตรการท่ีควรดําเนินการไว้  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ ๑  
  ๒.  สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยได้ทําการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ปี ๒๕๕๘  โดยรวบรวมข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่ง  ในด้านสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาที่
สัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ  โดยในประเด็นการเตรียมความพร้อมน้ันมีผลการสํารวจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่างๆ ได้มีการดําเนินงานที่สําคัญ ๕ เรื่อง  ได้แก่  ๑.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่  ๒. การพัฒนา
หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน  ๓.  การพัฒนาบุคลากร  ๔.  การพัฒนานักศึกษา  ๕.  การพัฒนาศูนย์/
หน่วยงานให้บริการด้านภาษา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ ๒   

/๓.  ข่าวจากสือ่ต่างๆ…. 



๑๒ 
 

  ๓.  ข่าวจากสื่อต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานต่างๆ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ ๓ 
  ส่วนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีน้ัน มีโครงการที่เก่ียวข้องกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  โดยได้จัดให้มีการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนหลายคร้ัง  ได้ลงนาม               
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์  และโครงการที่กําลังดําเนินการในปัจจุบัน คือการทําวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนให้มี
โครงการวิจัยต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไปอีกด้วย  คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการเตรียมความพร้อม
มหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงได้มีการพิจารณาแนวทางการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการคร้ังที่  ๑๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และมีมติให้เตรียมดําเนินการใน ๕ ประเด็น               
ที่เป็นผลการศึกษาของสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  รวมทั้งเห็นสมควรขอรับความคิดเห็น
จากสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับเรื่องน้ีในทุกๆ ด้าน เพ่ือจะได้นํามาดําเนินการในขั้นตอนต่อไป  
  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้
มอบหมายให้นํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สู่ระดับสากล  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมระดมความคิดเห็นและไปศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยจําปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดต่อกับคณะนักวิจัยจํานวนมาก  โดยมีการพูดคุยกันถึงเร่ืองงานวิจัยที่จะดําเนินการร่วมกัน  
มีชุดโครงการวิจัยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทางด้านการเกษตรของแขวงจําปาสัก 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ุและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดทํา
โครงการข้ึนมาและขอทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี  ๒๕๕๔  จึงขอ
นําเสนอรายละเอียดของโครงการทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
ต่อที่ประชุม ในรูปแบบของ VCD    
  จากการทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจําปาสักมีความยินดีที่จะทํางานวิจัยร่วมด้วยอีก  โดยพยายามจะหาทุนวิจัยจาก
ต่างประเทศด้วย   
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ทํางาน
วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเรื่องที่ดีมาก และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานที่จะนํางานวิจัยน้ันมาต่อยอดในมหาวิทยาลัยได้ด้วย  และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลนโยบาย  จากผลการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน  ครั้งที่ ๖ ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๙  ประการ  โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๘ น้ัน เป็นเรื่องที่
ครอบคลุมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีควรนํา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๘ มาพิจารณาเพ่ือนําไปสู่การจัดทํา Action Plan และการจัดทํา Road Map สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนต่อไป  ซึ่งในบางเร่ืองเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการได้ อาทิเช่นการสร้าง               
ความตระหนักรู้ของประชากรในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  อาจจะดําเนินการปรับหลักสูตรต่างๆ  /  การพัฒนา
ภาษาควรมีการพัฒนาภาษาหลายๆ ภาษา  โดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน / การแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ 
นักศึกษา เพ่ือเป็นการเรียนรู้ภาษา  และการธํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชากรในแต่ละภูมิภาค     

/โดยเฉพาะการดูแล…. 
 



๑๓ 
 

โดยเฉพาะการดูแลภาษาแม่ให้มีความเข้มแข็ง  มหาวิทยาลัยฯ อาจจะรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ชัดเจน  ซึ่งใน
เรื่องของการเช่ือมโยงด้านวัฒนธรรมน้ัน มีความยินดีย่ิงที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยฯ  
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  เรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา  
ขณะนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  
รวมท้ังนักศึกษาจากประเทศญี่ ปุ่นที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นอกจากน้ียังมีความร่วมมือที่กําลังจะดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์คือการแลกเปลี่ยน
อาจารย์  และการทาํวิจัยร่วมกัน 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ประเด็นข้อมูลจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.)  มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  ในการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจะเร่ิม
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ด้วยการเลื่อนการเปิดภาคเรียนให้เป็นสากล  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้
ยากมาก   
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า ต้องการให้มองโดย  ถ้ายอมรับว่า
ประชาคมอาเซียนจะเป็นการรวมกลุ่มของ ๑๐ ประเทศ + ๑ ประเทศ  เพ่ือที่จะให้เป็นประชาคมเดียวกัน               
โดยการที่จะรวมให้เป็นประชาคมเดียวกันต้องประกอบด้วย   
 ๑.  เรื่องความมั่นคง  ซึ่งเป็นเรื่องทางด้านการทหารของประเทศ   
 ๒.  เรื่องสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยตรง  และถ้าต้องการจะเป็นประชาคม  
พลเมืองของทั้ง ๑๑  ประเทศจะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นพลเมืองร่วมกัน  โดยจะต้องมีอาณาบริเวณศึกษาและนําผล
ของการศึกษามาสร้างความตระหนักสํานึกในคน  จึงต้องมาพิจารณากันว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดําเนินการ
เรื่อง ASEAN Studies  หรือไม่  ส่วนเร่ืองภาษา  ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียน               
แต่อาจจะต้องเรียนรู้ภาษาถิ่นของประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย   

 ๓.  เรื่องเศรษฐกิจ  เก่ียวข้องกับการศึกษา คือ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางความรู้กันอย่างเสรี  
เพราะฉะน้ันถ้าจะเตรียมคนไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องเตรียมเรื่องของภาษาอังกฤษ  และภาษาถิ่น  
รวมทั้งเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจความตระหนักในอาเซียนด้วย 
 เมื่อพิจารณาทั้ง ๓ ด้านแล้ว  มหาวิทยาลัยฯ จะเกี่ยวข้องกับเร่ืองของสังคมวัฒนธรรม  และเรื่อง
เศรษฐกิจ  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการเร่ืองใด ถึงจะทําให้คนไทยที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมี
ความพร้อมในการไปสู่อาเซียน  อาทิเช่น  การเตรียมด้านภาษา  ความรู้ความเข้าใจอาเซียน  ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทํางานข้ามประเทศ  เป็นต้น   
  ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาว่าจะเตรียมดําเนินการประเด็นใด  ถึงจะพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  โดยนําประเด็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรม  และเศรษฐกิจมาพิจารณา  และเน้นเรื่องการเตรียม
บุคคลให้ตระหนักสํานึกในอาเซียน  และให้มีความรู้ความสามารถ 
  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัย
ในพ้ืนที่ของชุมชน  จึงควรนําความรู้ด้านน้ีเผยแพร่สู่ชุมชน  ซึ่งจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา  พบว่าประเทศกัมพูชามีความพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาก   
 

/โดยให้มหาวิทยาลัย…. 
 



๑๔ 
 

โดยให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ลงสู่ ชุมชนพูดคุยกันในเรื่องของภาษา  วัฒนธรรม  และประวัติของประเทศ               
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสามารถนําวิธีการดังกล่าวมาปรับใช้กับพ้ืนที่ชุมชนของจังหวัดลพบุรีได้     
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเลือกประเด็นที่ดําเนินการ และแนวทางที่จะดําเนินการให้ชัดเจน 

 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งที่ประชุม  ดังน้ี   
  ๑.  ความก้าวหน้าเรื่องแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์       
ซึ่งได้เชิญบริษัทบริหารกองทุนจํานวน ๖ แห่ง มานําเสนอทางเลือกการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือ
หาผลประโยชน์  โดยคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์จะประชุมเพ่ือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดอีกครั้ง  และจะนําเสนอความก้าวหน้าต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้หาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ใช้
บริการจากบริษัทบริหารกองทุนด้วยว่ามีผลเป็นอย่างไร 
  ๒.  เรื่องการจัดทํางบประมาณ  ซึ่งในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ระยะเวลาจะช้าประมาณ ๕ เดือน  
มหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้งบประมาณเดิมไปก่อน  โดยในวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ จะต้องส่ง
รายละเอียดคําขอไปยังสํานักงบประมาณ  มหาวิทยาลัยฯ จึงควรเตรียมความพร้อมการจัดทํางบประมาณปี               
พ.ศ. ๒๕๕๕  รวมท้ังแผนการใช้งบประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย  และถ้าระเบียบใดที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีให้จัดทํา
ระเบียบเพ่ือรองรับการใช้งบประมาณด้วย 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ เตรียมจัดทํา
เรื่องงบประมาณรายได้ด้วย 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๗.๒  นายบุญชู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ข้อบังคับฯ ไม่ได้กําหนดไว้  คณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่  ๖/๒๕๔  ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔
จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ               
ที่ข้อบังคับฯ ไม่ได้กําหนดไว้  โดยจะดําเนินการทํานองเดียวกันกับการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่กําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ในข้อบังคับฯ แล้วดังต่อไปน้ี 
 ๑.  ให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทราบ  และเสนอช่ือบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมประวัติ  ภายในวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 ๒.  ให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือทุกคน
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔ 
 

/๓.  ใหค้ณะกรรมการสรรหา…. 



๑๕ 
 

 ๓.  ให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  ด้วยการลงคะแนนลับนับเปิดเผยให้ได้ไม่เกินสามคนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมรายละเอียด
อ่ืนๆ ตามข้อบังคับข้อ ๖  กรณีมีผู้ได้รับการเสนอช่ือเพียงคนเดียวเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติเห็นว่ามีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะไม่ลงคะแนนก็ได้ 
 บัตรลงคะแนนเมื่อเก็บไว้ครบเจ็ดวันนับจากวันถัดจากวันลงคะแนนถ้าไม่มีผู้ ใดทักท้วงเร่ือง               
การลงคะแนนคณะกรรมการสรรหาฯ จะทําลายเลยก็ได้ 
 ๔.  กรณีมีประเด็นอ่ืนเก่ียวกับการดําเนินการและไม่ใช่เรื่องหลักการขอให้คณะกรรมการสรรหานายก
สภาฯ วินิจฉัยช้ีขาดเพ่ือให้การดําเนินการลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าเป็นประเด็นในหลักการคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ จะได้นําหารือสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบหลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มิได้
กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ   ดังที่เสนอ 
 ๗.๓  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  
เป็นวันศุกร์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๒๐   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔                   

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๒ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
และมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  
๒๕๕๔ แล้วน้ัน   
 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ วรรคสาม ระบุว่า “ให้สภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายก           
สภามหาวิทยาลัย”   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น               
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ วรรคสาม 
 “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อ     
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

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



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย- 
  การเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
                        สรุปเร่ือง 
           ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เห็นชอบแนวทางปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  และกําหนดในแผนปฏิบัติการ ให้มีการเสนอปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ น้ัน  บัดน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดน้ีไว้  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม    
           จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
           พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา ๑๘ (๒)  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
น้ัน เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๔  พิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                  สรปุเรื่อง 
                ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยตนเอง (Self – Assessment Report) ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. แล้วน้ัน 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเบ้ืองต้นแล้ว  พบว่ายังมีตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๓ 
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบในประกอบวิชาชีพต่อจํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด  นํ้าหนักร้อยละ 
๓ ที่ยังไม่ทราบผลการประเมิน (N/A) ซึ่งกําหนดคะแนนเป็น ๑.๐๐๐๐ ไปพลางก่อน เน่ืองจากต้องใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินของสภาวิชาชีพ  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแล้ว  ผลเป็นประการใด              
จะนํามาปรับปรุงการประเมินในตัวช้ีวัดน้ี  และรวมเป็นคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้ครบถ้วน  แล้วจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๕  พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
                  สรปุเรื่อง 
         ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  รวมทั้งได้รายงานผลการประเมินคณะ
ต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งได้แจ้งผลการประเมิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศว่าได้ระดับคะแนนการประเมิน ๓.๗๙  ผลการประเมินระดับดี  แต่เน่ืองจากทางคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ใหม่  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
จึงขอปรับแก้คะแนนการประเมินเป็น  ๔.๖๑  ผลการประเมินระดับดีมาก   
               จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ ๒๕๔๗  มาตรา ๕๐ (๒) 
   “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้อมความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุกปี” 
             ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘ (๕) 
 “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ข้อ ๔  ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘  แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  ว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ .ศ .๒๕๔๘ 
                “ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ให้เป็นไปตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีมา
บังคับใช้โดยอนุโลม” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  รับทราบ และใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกับรายงานที่เสนอ  
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔     
                  วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔                   

 
 ๓.๖ การดําเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วน้ัน 
 บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการตาม ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว  ดังน้ี 
 (๑)  จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ กําหนดหลักเกณฑ์  ช่วงเวลา 
และวิธีการรับการเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 (๒)  ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย  ที่ข้อบังคับมิได้กําหนดไว้  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 (๓)  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหา           
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 (๔)  ดําเนินการ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  
๑๔  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยมีผู้ผ่านการสรรหา จํานวน ๑ คน  คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 
 ดังรายละเอียด และข้อมูล ในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
   (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง”  
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา               
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗   
              “ข้อ ๔  ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
  ๑)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชนวิชาการ และสังคม 
  ๒)  มีความเป็นผู้นํา  และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
  ๓)  มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  ๔)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตําแหน่งหน้าที่ 
  ๕)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” 
             “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือในข้อ ๖ คนหน่ึง เป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย  และให้ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง” 
 
 



 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
       __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
ประจําเดือน  สิงหาคม ๒๕๕๔  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ (ดังเอกสารแยกเล่ม) 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๒  การแตง่ตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
                  สรปุเรื่อง 
              ตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วน้ัน 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังน้ี 
              ๑. จัดให้มีการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจํา สังกัดคณะ กรรมการสภาคณาจารฯประเภทผู้แทนข้าราชการ  และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจําและข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๔ 
 ๒.  เน่ืองจากกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา สังกัดคณะ และกรรมการ
สภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและข้าราชการยังมีผู้สมัครไม่ครบตามจํานวนประเภทกรรมการ  
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา สังกัดคณะ และ
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ ให้ครบตามจํานวน  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๔ 
              ปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  (ดังเอกสารแยกเล่ม)  
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                      

           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๒๓  ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย
ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา และข้าราชการของมหาวิทยาลัย” 
              ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
               “ข้อ ๑๐. ให้อธิการบดีประกาศแต่งต้ังประธานสภา และกรรมการสภา ตามข้อ ๖ แล้ว
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                  สรปุเรื่อง 
             เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้รับผลการประเมินระดับ พอใช้   
 ที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๔               
จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง ๖ ด้าน  รวมท้ังคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ได้เห็นชอบในการดําเนินการดังกล่าว และมีมติเห็นสมควรขอรับ
ความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับเรื่องน้ี ด้วย 
               จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ดังเอกสารแยกเล่ม) 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                 “มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย....”  
                 “มาตรา ๑๘ (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน”  
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  ให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าว 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

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

 


