
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๗/๒๕๕๔ 

วันที่   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ช้ัน ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑  ผลการพิจารณาขอกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

   ๓.๒  พิจารณาราง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

   ๓.๓ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประเมินการปฏิบัติ  

    หนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือทราบ 

                     ๔.๑ รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   

 ๕.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

   ๕.๒ พิจารณาปดหลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ 

   ๕.๓ พิจารณาจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพยสินและรายได  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   ๕.๔ การดําเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   ๕.๕ พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

    วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๕.๖ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   ๕.๗  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายงบประมาณเงินสะสม    

   ๕.๘ พิจารณาอนุมัติการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

   ๕.๙  รับทราบผลการดําเนินการทางวินัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

    สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)         

   ๕.๑๐  พิจารณาการกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

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

 

 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 

                         วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
 ๑.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๑.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๑.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๑.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๑.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 

                         วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีไดมีการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี   ๖/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี   ๒๔  มิถุนายน   

๒๕๕๔  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว   ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๐  หนา     

ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๖/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

รายนามกรรมการผูมาประชุม    

๑.  ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ  

๒.  นายบุญชู นาถวงษ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      

๓.  รองศาสตราจารยกวี ศิริโภคาภิรมย   อธิการบดี    กรรมการ  

๔.  นางพิศมัย เพียรมนกุล  ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

๕.  นายศุภธี     โตสกุล  ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ   

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ  

๗.  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน   ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยสกล นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ  

๙.  รองศาสตราจารยนันทนา แจงสุวรรณ ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยประชาติ วัชรบัณฑิต ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๑.  อาจารยบุญสนอง  เภาคํา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยพรรณนิภา  เดชพล ผูแทนคณาจารย   กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยเพชรสุดา เพชรใส  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ  

๑๔.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๗.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๘.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๙.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๒๐.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 

                                                                                                                                                    

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     

๑.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต 

๒.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๓.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

 

/รายนามผูเขารวมประชุม.... 

 
 



๒ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม   

๑.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ ออนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร  

๒.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๓.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  

๔.  ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม  

๖.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม  

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม   ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ

ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

 ๑.๑  กําหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แดพระครูภาวนาโสภณ 

  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ  กําหนดการถวายปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แดพระครูภาวนาโสภณ (สมพร  ฐิตธมฺโม)  ในวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  

โดยพิธีจะเริ่มตั้งแตเวลา  ๑๔.๕๐ น. เปนตนไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 
๒.๑  อาจารยตระกล  จันทสุนทร   เลขานุการ   ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตรวจสอบ รายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุมหนา ๑ – ๑๔ 

   มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  โดยไมมีการแกไข   

๒.๒  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตรวจสอบรายงาน              

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  

๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมลับ   

  มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดย ไมมี                

การแกไข   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑  ความกาวหนาในการดําเนินการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  

/อาจารยตระกล  จันทสุนทร.... 

 



๓ 
 

 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีมติในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ใหมีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  โดยอธิการบดีจะเสนอ

แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย นั้น  บัดนี้สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี             

๕/๒๕๕๔ แตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังกลาวแลว  โดยมีกรรมการจํานวน ๗ คน  ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม 

   และไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ                

หองประชุมบริหาร ๒ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  กรุงเทพมหานคร  โดยท่ีประชุมไดพิจารณาแนวทางการปฏิรูปสภา

มหาวิทยาลัย  และมีมติมอบใหเลขานุการไปยกราง แนวทางการปฏิรูปฯ  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการฯ                  

ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  ในวันท่ี ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔  ตอไป 

              และ เนื่องจากปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๔  ไวในวันศุกรท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ซ่ึงในวันดังกลาว นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน

กรรมการ  ติดราชการสําคัญในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔  จากเดิมวันศุกรท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ไปเปนวันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔       

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  ประเด็นสําคัญคือ  ตองการใหมีการ

เสนอแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔        

  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  และจะ

เสนอผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔   

 

 ๓.๒  รับทราบการใชจายงบประมาณลงทุน  ปงบประมาณ  ๒๕๕๔  

  ผูชวยศาสตราจารยนิคม   สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร   นําเสนอ   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ในคราว

ประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ รายงานการใชจายงบลงทุนท่ี

ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป นั้น 

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายงบลงทุน  ปงบประมาณ  ๒๕๕๔  

เสร็จเรียบรอยแลว  โดยงบประมาณรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  จําแนกผลผลิตเปน             

๒ สวน  ดังนี้ 

  ๑)  ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ครุภัณฑไดรับจัดสรร  

๔,๙๙๖,๕๐๐.๐๐  บาท  ดําเนินการ  ๓,๖๒๙,๕๐๗.๐๔  บาท  คิดเปนรอยละ  ๗๒.๖๔ 

  ๒)  ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  จําแนกออกเปน  

    ๒.๑)  ครุภัณฑไดรับจัดสรร  ๔ ,๐๙๑,๒๐๐.๐๐  บาท  ดําเนินการ  ๒ ,๑๙๐,๒๖๐.๐๐  บาท         

คิดเปนรอยละ  ๕๓.๕๔ 

   ๒.๒)  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  จําแนกออกเปน  

 

/๒.๒.๑)  สิ่งกอสรางปเดียว.... 

 

 



๔ 
 

   ๒.๒.๑)  สิ่งกอสรางปเดียว รวม ๘ รายการ  ไดรับจัดสรร  ๒๐ ,๑๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท               

อยูระหวางดําเนินการ   

   ๒.๒.๒)  สิ่งกอสรางผูกพันงบประมาณ รวม ๒ รายการ  ไดรับจัดสรร  ๗๓ ,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท               

อยูระหวางดําเนินการ   

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

    มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  

 

 ๓.๓  พิจารณารายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน  

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  

  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร  ผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ  

ไดเสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําป

งบประมาณ  ๒๕๕๓  เปนเบื้องตนตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๗  

พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบฯ ไวแลว นั้น 

  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ  ไดจัดประชุมเม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  โดยไดนํา

ขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงเอกสารรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบฯ  โดยในการประเมินผลได

ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๑.  ผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ใหน้ําหนัก  ๒๕  คะแนน  

     มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการ กิจกรรมและไดดําเนินการ  ดังนี้  

     -  จํานวนโครงการ/กิจกรรม  ๑ ,๒๙๐  โครงการ 

     -  ดําเนินการแลวเสร็จ  ๑ ,๑๓๑  โครงการ 

     -  ดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ  ๘๗.๖๗  

     คะแนนผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  =  ๒๑.๙๒ 

  ๒.  คะแนนจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  ใหน้ําหนัก  ๒๕  คะแนน  

     มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรและไดบรรลุตามตัวชี้วัด  ดังนี้  

     -  จํานวนตัวชี้วัด  ๕๙  ตัวชี้วัด 

     -  ดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย  ๔๔  ตัวชี้วัด 

     -  ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายคิดเปนรอยละ  ๗๔.๕๘  

     คะแนนจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  =  ๑๘.๖๕ 

  ๓.  คะแนนคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  ใหน้ําหนัก  ๒๕  คะแนน  

     -  ระดับคะแนนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  =  ๓.๖๗ 

     คะแนนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  =  ๑๘.๓๕ 

  ๔.  คะแนนจากการบริหารงบประมาณ  ใหน้ําหนัก  ๒๕  คะแนน  

     -  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเบิกจายตลอดปรวมไดรอยละ  ๘๕.๐๗ 

     คะแนนจากการบริหารงบประมาณ  =  ๒๒.๖๓ 

/และเม่ือนําผลคะแนน.... 



๕ 
 

  และเม่ือนําผลคะแนนท้ัง ๔ ดานมารวมกันจะไดคะแนนรอยละ  ๘๑.๕๕  หรือในระดับคะแนนท่ีได

จาก ๕  คะแนน จะได  ๔.๐๘  คะแนน  ผลการประเมินอยูในระดับดี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                

การประชุม 

  สวนผลการประเมินระดับคณะนั้น  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะดําเนินการสรุป

รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง   

  ผูชวยศาสตราจารยนิคม   สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร   เสนอวา  สรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัยฯ 

ควรแปรผลในแตละดาน  โดยปรับใหเปนมาตรฐานคะแนนเต็ม ๕  เพ่ือสามารถนํามาเทียบกับเกณฑคะแนนเต็มได 

  นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิ   เสนอวา  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ  ควรวิเคราะห

รายการท่ีไมบรรลุเปาหมายดวยวาเปนประเด็นท่ีเสียหายหรือไม 

  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ โดยนําขอเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงในการ

รายงานผลฉบับสมบูรณตอไป 

 

 ๓.๔  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  สืบเนื่อง  จากรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  หนา ๖  

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  ความกาวหนาในการเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากรณี

คุณสมบัติของผูท่ีจะเปน กรรมการสภาคณาจารยฯ นั้น  ขณะนี้ไดผานการพิจารณาของอนุกรรมการดานกฎหมาย                      

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  โดยท่ีประชุมพิจารณาตามขอกฎหมายเห็นวา เม่ือระบุวา  “สภาคณาจารย

และขาราชการ”  ดังนั้นผูท่ีจะเปนกรรมการจึงควรเปนขาราชการไมรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน           

สายสนับสนุน  และคณะอนุกรรมการจะไดเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป                

  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 

 ๔.๑  รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 

              ผูชวยศาสตราจารยนิคม   สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร   นําเสนอ   รายงานสรุปรายรับ ราย จายและ

ยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕ ๔  ประจําเดือน พฤษภาคม   ๒๕๕๔

ประเภทเงินบํารุงการศึกษ า  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ   เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                 

เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  

การประชุม     

 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  

๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

     อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน ๒๕๖ คน   ดังนี ้

/๑.  ปริญญามหาบัณฑิต.... 

 



๖ 
 

  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๕ ๖  คน  ดังนี ้

   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  

               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๕  คน  

              สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๕  คน  

  - ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 

    สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา             ๑  คน   

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร          ๒๙  คน  

 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม)  

                       สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป              ๑ ๖  คน  

  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๒๒    คน  

  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๗๘ คน  ดังนี ้

        นักศึกษาภาคปกต ิ

   สาขาการศึกษา  

    - ปริญญาตรี    ๓ ๓  คน  

   สาขาวิทยาศาสตร   

    - ปริญญาตรี    ๑  คน  

   สาขาศิลปศาสตร  

    - ปริญญาตรี    ๒๔  คน  

   สาขา นิติศาสตร 

    - ปริญญาตรี    ๔  คน  

   สาขา การบริหารธุรกิจ 

    - ปริญญาตรี    ๓๓  คน  

   สาขา รัฐประศาสนศาสตร 

    - ปริญญาตรี    ๕  คน  

   นักศึกษา กศ.บป.  

สาขาศิลปศาสตร 

    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน  

    - ปริญญาตรี    ๓๑  คน  

สาขารัฐประศาสนศาสตร 

    - ปริญญาตรี    ๒  คน  

   สาขาการบริหารธุรกิจ 

    - ปริญญาตรี    ๔๔  คน  

 

/มติสภามหาวิทยาลัย.... 

 



๗ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา

บัณฑิต   

 

 ๕.๒  พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑  ระบุวา  

“กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนง

เกินสองวาระติดตอกันมิได....”  ซ่ึงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ชุดปจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป   

ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๔  และ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติ ตามขอ ๖ แหงขอบังคับ ฯ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ               

พ.ศ. ๒๕๔๗  แลว  

 บัดนี้ไดรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๖ คน  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

    จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี 

  มติสภามหาวิทยาลัย  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังนี้ 

   ๑.  นายจิตรเสน   จุติมา  

   ๒.  รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ  

   ๓.  รองศาสตราจารย ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท  

   ๔.  ศาสตราจารย ดร.สุมาลี  สังขศรี  

   ๕.  นายสมชาย   อยูรุงเรืองศักดิ์  

   ๖.  นายไพศาล   ตันตสุทธิกุล  

 

 ๕.๓  พิจารณาปดหลักสูตรกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอขอปด

หลักสูตรกลางในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  ซ่ึงเปนไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดวา

หลักสูตรใดท่ีมิไดดําเนินการแลวจะตองเสนอสภามหาวิทยาลัยขอปดหลักสูตร  โดยหลักสูตรกลางของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนหลักสูตรของสถาบันราชภัฏเทพสตรีท่ีมิไดเปดสอนแลว  มีจํานวน  ๑๓  หลักสูตร  

ประกอบดวย 

  ๑.  หลักสูตรระดับอนุปริญญา (หลักสูตร  ๒  ป)  

   ๑.๑  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร  โปรแกรมวิชากอสราง  โปรแกรมวิชาเครื่องกล  

โปรแกรมวิชาไฟฟา  โปรแกรมวิชาโลหะ  โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมวิชาเซรามิกส  โปรแกรมวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

/๒.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี... 



๘ 
 

  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร  ๒  ปหลังอนุปริญญา)  

   ๒.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป  

โปรแกรมวิชาชางอุตสาหกรรม 

   ๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 

  ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร  ๔  ป)  

   ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป   

   ๓.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส  

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวในปจจุบันไมไดเปดรับนักศึกษา  และไมมีนักศึกษาเรียนอยู  โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  และท่ีประชุม                

สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  มีมติใหความเห็นชอบ                   

ปดหลักสูตรดังกลาว 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตรกลางของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  มติสภามหาวิทยาลัย    ปดหลักสูตรกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน  ๑๓  หลักสูตร  

ตามท่ีเสนอ   

 

 ๕.๔  พิจารณาการกําหนดตําแหนง  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ 

  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  พิจารณาการกําหนดตําแหนง  และ

แตงตั้งใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน ๑ ราย คือ  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เอ้ือมทิพย  ศรีทอง  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๓๐  

พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ท่ีประชุม

มีมติเห็นชอบใหผูขอกําหนดตําแหนงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีขอกําหนดตําแหนงได 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  

 นายโอภาส   เขียววิชัย   ผูทรงคุณวุฒิ   เสนอวา  ตามเกณฑการพิจารณาของ กพอ.  นั้น  จะมี

ท้ังหมด ๓ สวน  ซ่ึง ในการเสนอเรื่องพิจารณาการกําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการครั้งตอไป

ตองรายงานดวยวาไดผานการพิจารณาครบถวนตามเกณฑของ กพอ. แลว 

   มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.เอ้ือมทิพย  

ศรีทอง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   โดยในการเสนอเรื่องพิจารณาการกําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงวิชาการครั้งตอไปตองรายงานดวยวาไดผานการพิจารณาครบถวนตามเกณฑของ กพอ. แลว 

 

 

/๕.๕  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณ... 

 



๙ 
 

 ๕.๕  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจาย  งบประมาณเงินรายได 

 ผูชวยศาสตราจารยนิคม   สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร   นําเสนอ  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณ

รายจาย  งบประมาณเงินรายได  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน  ๘,๕๗๓,๖๐๐  บาท  เพ่ือดําเนินการตาม

โครงการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับนักศึกษารุนท่ี  ๘  ท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษา

ท่ี  ๓/๒๕๕๓     

  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจาย  งบประมาณเงินรายได  ปงบประมาณ  

๒๕๕๔ จํานวน  ๘,๕๗๓,๖๐๐  บาท   

 

 ๕.๖  พิจารณาราง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยคาใชจายในการประชุม 

   คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ  พ.ศ. ....  

 ผูชวยศาสตราจารยนิคม   สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร   นําเสนอ  ดวยมหาวิทยาลัยฯ มีความ

จําเปนตองเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาชวยดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยฯ  จึงเห็นควร

กําหนดอัตราคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใหเหมาะสมยิ่งข้ึน    

 มหาวิทยาลัยฯ จึงตั้งคณะกรรมการจัดทําราง ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย

คาใชจายในการประชุม คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ   โดยมีสาระสําคัญในขอ ๖ , ๗ และ ๘                              

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  

   มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยคาใชจาย             

ในการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูเชี่ยวชาญ  พ.ศ. .... 

 

 ๕.๗  พิจารณาผลการดําเนินการทางวินัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   

  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)  

 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 

 

 ๕.๘  พิจารณาผลการดําเนินการทางวินัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   

  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)  

 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 ไมมี  

 

 

 

/เลิกประชุมเวลา.... 



๑๐ 

 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๔.๕๐   น.  
 

  

          (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 

 

 

               (นายวัชระ  รักษาพล)  

              ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

 

                      (อาจารยตระกล  จันทสุนทร) 

                                                                                  เลขานุการ                                                                

                                                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

 ๓.๑ ผลการพิจารณาขอกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย 

  และขาราชการ  

                        สรุปเร่ือง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  มีมติ

รับทราบผลการพิจารณาขอกฎหมายเก่ียวกับขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  จาก

การนําเสนอของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนขอกฎหมายเก่ียวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย

สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  โดยเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย

เปน ๒ แนวทาง  และมอบใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือหารือในประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 บัดนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือในประเด็นดังกลาวแลว  โดยมี

ความเห็นวา 

 ๑)  การนิยามความหมายของคําวา “คณาจารยประจําและขาราชการ หมายถึง ขาราชการ                   

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมิใช

ลูกจางประจําในหมวดแรงงาน และพนักงานในหมวดแรงงาน ” ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย

สภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนการไมชอบ 

 ๒)  การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  เม่ือวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  

๒๕๕๔  เปนการไมชอบ  และอธิการบดีสามารถเพิกถอนประกาศดังกลาวได  โดยดําเนินการภายใน ๙๐ วัน             

นับแตวันท่ีรูถึงเหตุใหเพิกถอนคําสั่ง     

 ๓)  มหาวิทยาลัยฯ ตองแกไขขอบังคับฯ โดยกําหนดนิยามคําวา “คณาจารยประจําและ

ขาราชการ” ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว

ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามขอบังคับท่ีแกไขใหม 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

              ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  

 “มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภา

และกรรมการสภา ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพน

จากตําแหนงของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยและ

ขาราชการ และการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 

 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 “ ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 

หรือแนวปฏิบัติ ซ่ึงไมขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้ 



 

 

 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด ” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  เพ่ือรับทราบผลจากการพิจารณาขอกฎหมายเก่ียวกับขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒.   สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๓.๒ พิจารณาราง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

                        สรุปเร่ือง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  มีมติ

รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการจะเสนอผลการดําเนินงานตอ

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ นั้น 

 คณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยไดประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี 

๘  กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  หองประชุมพจนสาร  อาคารพญาไทพลาซา  กรุงเทพมหานคร  โดยไดจัดทําราง                     

แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประกอบดวย สาระสําคัญสี่ เรื่อง  คือ  การจัดองคกรและ

บุคลากรของสภามหาวิทยาลัย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย   การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย   

และการประเมินผลการดําเนินงานของสภา มหาวิทยาลัย  รวมท้ังไดเสนอรายละเอียดในการประเมินสภา

มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง แนวทางการปฏิรูปสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

                ๑.  ใหความเห็นชอบราง แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๓.๓ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประเมินการปฏิบัต-ิ 

  หนาที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๓  

                        สรุปเร่ือง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีมติ

มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดรูปแบบ

แบบสอบถามการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได

ดําเนินการกําหนดรูปแบบแบบสอบถามฯ แลวนั้น 

  บัดนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใชแบบสอบถามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ให

ความเห็นชอบ จากแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับมาจํานวน ๑๗ ฉบับ  คิดเปนรอยละ ๗๗.๓ ของจํานวน

กรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู (๒๒ คน) สรุปผลได ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

                ๑.  เพ่ือรับทราบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และประเมินการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๓                 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                                                                                          วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 

 ๔.๑  รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 

                  สรุปเรื่อง 

                ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา

รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน

เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงงานคลังไดจัดทํา

รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงกา รรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕ ๔

ประจําเดือน  มิถุนายน ๒๕๕๔  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                        วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

       สรุปเรื่อง 

 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               

พ.ศ. ๒๕๕๑  และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            

ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๘  

และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

เทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดผานการ

พิจารณาของสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๓  

กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-

บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

                ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕. ๒ พิจารณาปดหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

                  สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะวิทยาการจัดการเสนอขอปดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  ซ่ึงเปน

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน  ๙  หลักสูตร  เนื่องจากคณะฯ ไดจัดทําหลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๔             

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 โดยทุกหลักสูตรดังกลาวนั้น ไดงดรับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๔            

เปนตนไป และใหปดหลักสูตรดังกลาวเม่ือนักศึกษาคนสุดทายพนจากหลักสูตรไปแลว 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๙  ของ

คณะวิทยาการจัดการ 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

   “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาปดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  คณะวิทยาการจัดการ  

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๓  พิจารณาจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพยสินและรายได  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

                    สรุปเรื่อง 

   ตามท่ีมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดเปดโอกาสให

มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการจัดหารายไดหรือผลประโยชน ดวยวิธีการตางๆ และมหาวิทยาลัยฯ ไดเปด

โอกาสใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการ ภายใตระเบียบฯ วาดวยการดําเนินการจัดหา จัดสรรรายไดและผลประโยชน

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  แลวนั้น  เนื่องจากในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ 

จําเปนตองมีระบบการดําเนินงานดานนี้ท่ีชัดเจน เพ่ือสามารถเพ่ิมรายไดสวนนี้มาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

ดานตางๆ นอกเหนือจากท่ีไดรับงบประมาณแผนดิน และรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาดวย  มหาวิทยาลัยฯ 

จึงไดกําหนดในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖  

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตรขอ ๕ พัฒนาระบบการหารายไดของมหาวิทยาลัย  โดยมีมาตรการท่ี

ตองดําเนินการหลายประการ  และเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการ

กําหนดในกิจกรรม/โครงการ ขอท่ี ๑ ไววา จัดตั้งสํานักงานจัดหารายไดและบริหารสินทรัพย 

  จากการศึกษารูปแบบการจัดตั้งหนวยงานในลักษณะเดียวกันนี้จากมหาวิทยาลัยตางๆ ซ่ึงมีความ

แตกตางกันตามบริบทของมหาวิทยาลัยแตละแหง คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  จึงเห็นสมควรเสนอรูปแบบของหนวยงาน เปนสวนราชการท่ีมี

ฐานะไมเทียบเทาคณะ ชื่อ สํานักงานจัดการทรัพยสินและรายได  โดยมีพันธกิจ  วัตถุประสงค  โครงสราง และ

ระบบการบริหารจัดการ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๓ “นอกจากเงินท่ีกําหนดไวใน

งบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัยอาจมีรายได  ดังนี้ 

 ...................................................................................................................................................  

  (๕) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

  (๖) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 

  ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน 

  บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ    

เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของ              

ท่ีดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และ

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ” 

 ๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 



 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เห็นชอบจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพยสินและรายได  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๕.๔ การ ดําเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

                 สรุปเรื่อง 

              ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทานปจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป   และไดมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑  

ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนตนมานั้น  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  

              ซ่ึงตามขอบังคับฯ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยจะตองแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ี

จะเปนนายกสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบ ดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ           

คนหนึ่งเปนประธาน  อธิการบดี รองอธิการบดีจํานวนสองคน  คณบดีจํานวนสองคน  ผูอํานวยการจํานวนสองคน 

คณาจารยประจําจํานวนสองคน  และขาราชการและพนักงานจํานวนสองคน เปนกรรมการ  ท้ังนี้ใหดําเนินการภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง  

              บัดนี้อยูในชวงเวลาท่ีใหดําเนินการได แตเนื่องจากปจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ซ่ึงตองเปนประธานคณะกรรมการสรรหากําลังอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  

จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาสามารถจะเริ่มตนกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตั้งแตบัดนี้              

จะไดหรือไม หรือควรดําเนินการอยางไร  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา                    

ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    

             ขอ ๕  ระบุวา “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการสรรหา 

ประกอบดวย 

   (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน 

  (๒)  อธิการบดี เปนกรรมการ 

           (๓)  ผูแทนรองอธิการบดี จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

            (๔)  ผูแทนคณบดี จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

            (๕)  ผูแทน ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวน

ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

 (๖)  ผูแทนบุคลากรประเภทคณาจารยประจํา จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

            (๗)  ผูแทนบุคลากรประเภทขาราชการ และพนักงาน จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

             การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ ๕(๓),(๔),(๕)  ใหบุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง 

 กรรมการตามขอ ๕(๖) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารยประจํา  โดยเลือกผูท่ีไดรับ

คะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวนสองคน  กรณีผูไดรับคะแนนสูงสุดมีมากกวาสองคน ใหใชวิธีการจับสลากใหเหลือ

สองคน 

 

 



 

 กรรมการตามขอ ๕(๗) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากขาราชการ และพนักงาน  โดยเลือก         

ผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวนสองคน  กรณีผูไดรับคะแนนสูงสุดมีมากกวาสองคน ใหใชวิธีการจับสลาก

ใหเหลือสองคน 

             ใหคณะกรรมการสรรหา เลือก กรรมการตามขอ ๕(๓),(๔),(๕),(๖) และ (๗) คนหนึ่งเปนเลขานุการ” 

            ขอ ๖   ระบุวา “.... ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง”     

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาการดําเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๕.๕ พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประชุมสภา- 

  มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

                 สรุปเรื่อง 

              ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให              

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปดังกลาว   

 เพ่ือใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงเสนอราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี  วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)           

พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๒) 

  “ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบใหสวนราชการใด

ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ 

ก็ได” 

  มาตรา ๑๙  “การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 

 ๒ . ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  ใหความเห็นชอบราง ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๕.๖ พิจารณาอนุมัตแิผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

                 สรุปเรื่อง 

              เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ   

  กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ-

ราชการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕ เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ  ประจําป ๒๕๕๕ 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ  ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “ มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา วิจัย 

การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๕. ๗ พิจารณา คําขอตั้งงบประมาณรายจายงบประมาณเงินสะสม    

                  สรุปเรื่อง  

  ดวย ศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงไดรับการ

จัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน ๕ ,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หาลานบาทถวน) เพ่ือดําเนินการกอสรางอาคารอบรม

สัมมนา ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกสาร ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี แตไม

สามารถดําเนินการได เพราะงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอสําหรับการกอสราง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองขอตั้งงบประมาณจากเงินสะสมเพ่ิมเติม จํานวน ๑ ,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(หนึ่งลานบาทถวน) เพ่ือดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงค  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุม (เอกสารแยกเลม) 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา  ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   

หมวด  ๓  ขอ  ๒๒  วรรคสอง  “การใชจายเงินสะสมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔                              

 

 ๕.๘ พิจารณาอนุมัติการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

                 สรุปเรื่อง 

              ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดประกาศใหขาราชการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดระหวาง

วันท่ี  ๒ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้  มีผูสมัครเขารวมโครงการ  จํานวน ๑ คน  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวน

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด คือ  ผศ.วนิดา  วิรมยรัตน  ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 และจากเอกสาร ข้ันตอนการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ กําหนดไวในขอ 

๑.๑๒.... ใหเสนอ อ.ก.พ.กรม เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาอนุมัติการเขารวมมาตรการ.... 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยในฐานะ อ.ก.พ.กรม เพ่ือพิจารณา 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘(๑๓) 

  “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน                                

ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัติใหเขารวมโครงการ 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕ .๙ รับทราบผลการดําเนินการทางวินัย  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)         

                  สรุปเรื่อง 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในคราวประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  

๒๕๕๔  มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการใหครบกระบวนการดําเนินการทางวินัยแกพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิด  กรณีไมปฏิบัติตามขอบังคับฯ  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  และรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา แลวจึงรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น 

  บัดนี้ งานวินัยและนิติการไดพิจารณาดําเนินการแจงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๓๐๖๑/

๒๕๕๔  เรื่อง ลงโทษลดข้ันเงินเดือน  ลงวันท่ี ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ใหแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูถูก

กลาวหาวากระทําผิด รับทราบในวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว  เห็นควรรายงานใหสภา

มหาวิทยาลัยรับทราบตอไป 

              ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารการประชุมลับ) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๖๐ 

  ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี              

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘ 

  ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑  

และขอ ๒๒(๓) 

  ๔. ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน                          

ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๕. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการดําเนินการ ทางวินัย การสอบสวน

พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข                

พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๔๘(๓)  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  เพ่ือพิจารณารับทราบผลการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโปรดพิจารณาตามมาตรา ๖๐ แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ 

 ๒ .  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕ .๑๐ พิจารณาการกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

                  สรุปเรื่อง 

   มหาวิทยาลัยฯ ตองเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  ซ่ึงในการประเมิน

ดังกลาว  ไดกําหนดใหมีกลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  ซ่ึงประกอบดวย 

  ตัวบงชี้ท่ี  ๑๖  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน  และ  

  ตัวบงชี้ท่ี  ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน  

  ในการกําหนดอัตลักษณ และเอกลักษณดังกลาว  ควรผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘(๓) 

  “กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 ๒. คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ

สถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  เพ่ือพิจารณาใหความเห็น 

 ๒ .  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

                                                                                        วันท่ี   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
 ๖.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๖.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๖.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๖.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ๖.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
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	ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔
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