
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๒/๒๕๕๔ 
วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ศาลาช่ืนอารมณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑ การเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : ใครได้ ใครเสีย?” 
 ๑.๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๔ 
   ๑.๓ กําหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ  
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ๓.๓ พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
 ๓.๔ การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. .... 
 ๓.๕ การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. .... 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือทราบ 
                     ๔.๑ รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 ๔.๒ รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 
 ๔.๓ รับทราบประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   
 ๕.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๕.๓ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม    
   ๕.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการจัดการ 
    โลจิสติกส ์
   ๕.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการตลาด 
   ๕.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการจัดการ 
   ๕.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ๕.๘ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 



 
   ๕.๙ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
    และการโรงแรม 
   ๕.๑๐  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
   ๕.๑๑  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาบัญช ี
   ๕.๑๒  พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรใหม่  สาขาการจัดการ 
   ๕.๑๓  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่   
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
   ๕.๑๔  พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่   
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕..๑๕  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาภาษาจีน 
   ๕.๑๖  พิจารณาการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกท่ีตัง้ 
   ๕.๑๗  พิจารณาข้อเสนอเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 ๕.๑๘ พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
  ประจํามหาวิทยาลัย  (การประชุมลับ)     
 ๕.๑๙ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (การประชุมลับ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ การเสวนา เร่ือง “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง : ใครได้ ใครเสีย?” 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา  วุฒิสภา ได้จัดเสวนา เรื่อง  “การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง :      
ใครได้ ใครเสีย?” ในวันอังคารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม  
ชัน้ ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้เชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีเข้าร่วมเสวนา 
ดังกล่าว 
  ในการนี้อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเสวนา  ซึ่งมีเอกสาร
ประกอบการเสวนาดังรายละเอียดสรุปสาระสําคัญ ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการศึกษา                 
นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา” ของ คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา  
วุฒิสภา  ดังแนบ 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 
 
 

 ๑.๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๔ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการท่ีดีมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ี
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้กําหนดไว ้
  ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๔ รวม ๖ วัน 
ระหว่างวันท่ี ๑๔  มีนาคม – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ  
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและ /หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม
หลักสูตรในวันเวลา และสถานท่ีดังกล่าว และโปรดส่งแบบสอบตอบรับภายในวันอังคารท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 
 
 

 ๑.๓ กําหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สรุปเรื่อง 
 ตามหนังสือสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ท่ี พว ๐๐๐๕.๑/๓๗๑  ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ ์ 
๒๕๕๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ระหว่างวันท่ี  ๖ – ๑๒  และวันท่ี  ๑๔ – ๑๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ณ เวทีใหม่สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร นั้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้แจ้งรายละเอียดสําหรับการเตรียมงานฯ  บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีมีกําหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๕.๐๐ น.
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      



                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี   ๒๑  มกราคม  
๒๕๕๔   นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๒  หน้า     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
       มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวนัที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญช ู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันด ี เภาคํา  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ   ปรีชา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ชัยพัฒน์    ทรัพย์เท่ียง ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรเดช พิมพ์ทองงาม ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๓.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๔.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบด ี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได ้    
๑.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดกิจนิมนต ์
๒.  ว่าท่ีร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๓.  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ ์ บ่ายเท่ียง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๔.  นางดวงสมร   วรฤทธิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๕.  นายบุญปลูก   ชายเกต ุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๖.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๗.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๘.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
 
 
 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย เทียนขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําล ี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๗.  อาจารย์สยามล  เทพทา  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘.  อาจารย์ภาสกร  รอดแผลง ผู้อํานวยการวิทยาเขตสิงห์บุร ี
๙.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๑๐.  นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๑.  นางภัคจิรา   แท่นทอง ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๒.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๓.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓ 
๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๑ – ๑๓ 
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  โดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
  -  เอกสารหน้า ๑๒  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  บรรทัดท่ีเจ็ด  ข้อความ  “งานบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการ”  แก้เป็น  “หัวหน้างานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ” 
  -  เอกสารหน้า ๘  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  มติสภามหาวิทยาลัย  ข้อความ  “ให้ความเห็นชอบข้ันตอนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  โดยมอบกองนโยบายและแผน 
 

/จัดทําสาระสําคัญ.... 
 



๓ 
 

จัดทําสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ์ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ....”  แก้เป็น  “ให้ความเห็นชอบข้ันตอนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  โดยมอบกองนโยบายและแผน
จัดทําสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ์ เฉพาะปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ....” 

๒.๒  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓(การประชุมลับ)  ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  เม่ือ
วันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมลับ   

มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓(การประชุมลับ) โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑  การยกเลิกผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจํา 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ได้มีมติมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยท่ีอาจขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว  พบว่า  การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา           
เม่ือวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  เนื่องจากเป็นการ
ดําเนินการก่อนท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ซึ่งจะตรงกับ
วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเลิกผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจําดังกล่าว   
   มติสภามหาวิทยาลัย     ยกเลิกผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
เม่ือวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   
 

 ๓.๒  ผลการตรวจสอบคุณวุฒิเนติบัณฑิตไทย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  จากมติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี    
๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ ได้กล่าวถึงผลจากการใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ทําให้พนักงานสายผู้สอนจํานวนสองท่านได้รับเงินเดือน
ลดลงกว่าเดิม  จึงมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการเทียบวุฒิ  ซึ่งขณะนี้งานบริหาร               
งานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว  พบว่า  ผลจากการใช้
ประกาศฉบับดังกล่าวไม่ทําให้อัตราเงินเดือนของพนักงานสายผู้สอนจํานวนสองท่านลดลงกว่าเดิมกล่าวคือ 
พนักงานสายผู้สอนสองท่านได้รับเงินเดือนเท่าเดมิและได้รับการปรับเป็นข้ันเงินเดือน ๐.๕ ท้ังสองท่าน  รวมท้ังได้
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
 

  /เรื่องอัตราเงินเดือนของ.... 
 



๔ 
 

เรื่องอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณวุฒิเนติบัณฑิต  โดยได้รับแจ้งว่าคุณวุฒิเนติบัณฑิตไทย
มิได้เป็นส่วนหนึ่งของใบประกอบวิชาชีพ  เพราะถือเป็นการอบรมเพ่ิมเท่านั้น  และไม่มีการให้เงินเพ่ิมพิเศษ          
ตามคุณวุฒิดังกล่าว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
                 นางภัคจิรา  แท่นทอง  ผู้อํานวยการกองคลัง  นําเสนอ  รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  ประเภท
เง ินบําร ุงการศึกษา   เง ินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เง ินโครงการหลักสูตรน ักบร ิหาร                          
เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                 
การประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
  

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

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๑๐๙  คน   ดังนี ้
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๕๙  คน  ดังนี ้
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๔  คน 
               สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๘  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  ๓๖  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๑๑  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๕๐     คน  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   
            ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๕๑ คน  ดังนี ้
        วันสําเร็จการศึกษา  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
 

/นักศึกษาภาคปกติ…. 



๕ 
 

        นักศึกษาภาคปกต ิ
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตร ี    ๑  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตร ี    ๔  คน 
   นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร ์  
    - ปริญญาตร ี    ๑  คน 
   สาขาศิลปศาสตร ์
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตร ี    ๑๐  คน 
   สาขานิตศิาสตร ์
    - ปริญญาตร ี    ๔  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
    - ปริญญาตร ี    ๗  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตร ี    ๒๒  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต     
 

 ๕.๒  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  พ.ศ. ....  ซึ่งเป็นร่าง               
ข้อบังคับฯ ท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓                  
โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการข้อบังคับฯ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  ประกอบกับ
การพิจารณาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องการให้พิจารณาเก่ียวกับข้อบังคับฯ ในสองกรณี คือ  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อบังคับฯ  และขอให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔              
เริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันท่ีประกาศใช้ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  และเห็นชอบให้การดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบท่ี  ๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  เริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่วันท่ีประกาศใช้ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป 



๖ 
 

 ๕.๓  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
  เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  สืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ท่ีอาจขัดต่อพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งเลขานุการได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว  พบว่ามีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ี
ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จํานวนสี่ฉบับ   
  ซึ่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุการดําเนินการท่ีขัดกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  โดยจัดทําเป็นร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  ประเด็นสําคัญคือ ฉบับเดิมการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําให้ดําเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจะครบวาระ  แต่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ระบุว่า  
“ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง”  จึงได้มีการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นไปตาม
ข้อความดังกล่าว  ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้มีการปรับแก้ข้อ ๙ ให้เป็นไปตามรูปแบบการออกข้อบังคับท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบัน  โดยระบุว่า “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้มีอํานาจออกประกาศ หรือ คําสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด”  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระ  แต่แก้ไขให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย 
  มติสภามหาวิทยาลัย     ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....   
 

 ๕.๔  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ ์
  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี  ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒)              
พ.ศ. ....  เนื่องจากข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ พ.ศ. ๒๕๔๗  ขัดกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้มี
การแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  โดยประเด็นท่ีแก้ไขเป็นเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และได้นํามติสภามหาวิทยาลัยท่ีให้รองอธิการบดี, คณบดี, 
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์/หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ท่ีไม่ได้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  คัดเลือกผู้แทนกันเองกลุ่มละ ๒ ท่าน ระบุไว้ในข้อบังคับด้วย 
 



๗ 
 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย    ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 ๕.๕  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์
  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....  เนื่องจาก
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  ขัดกับบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  โดยประเด็นท่ี
แก้ไขเป็นเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้มีอํานาจออกประกาศ หรือ คําสั่งเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด  รวมท้ังประเด็นเรื่องของกรรมการสรรหาท่ีแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากขณะนี้
จํานวนข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนมีสัดส่วนใกล้เคียงกับคณาจารย์จึงได้เพ่ิมกรรมการส่วนนี้ให้มีสัดส่วนท่ี
เท่ากัน   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย    ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึง่นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 ๕.๖  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์
  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. .... 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร     
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....  เนื่องจากข้อบังคับฯ  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขัดกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว  โดยประเด็นท่ีแก้ไขเป็นเรื่องของระยะเวลาในการ
ดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้อธิการบดีเป็น                
ผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้มีอํานาจออกประกาศ หรือ คําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ในกรณีท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย    ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....   
 



๘ 
 

 ๕.๗  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ  หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔)  สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยได้ใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งครบตามข้อกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ปี  ประกอบกับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยกําหนดให้หลักสูตรท่ีจะใช้ตั้งแต ่                                  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไปนั้น ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการยกร่างหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือเป็นกรอบในการใช้กับทุกหลักสูตรท่ีจะใช้ตั้งแต ่           
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  โดยในการร่าง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับนี้ได้มีการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแนวทางในการสร้างหลักสูตรตามท่ีเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย
กําหนด  รวมท้ังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง และเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ดําเนินการ
จัดทําหลักสูตร  โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  กําหนดให้มีการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต  จํานวน ๔ กลุ่มวิชา  ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษา  
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๔  
และท่ีประชุมสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๒  มกราคม  
๒๕๕๔  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แจ้งว่า  จากเอกสารหน้าท่ี 
๑๑  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ รายวิชา ศท๐๐๔๔๐๑๔ สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง  และ 
ศท๐๐๔๔๐๑๕ สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์  พัฒนามาจากรายวิชาเดิมคือ  รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม             
เม่ือพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาพบว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก  จึงเสนอว่าควรจะมีรายวิชาใหม่เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับนักศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงว่า  เนื่องจากท้ังสอง
รายวิชาดังกล่าว  ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้เสนอมาเป็นรายวิชาเลือก  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้เพียงหนึ่ง
รายวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  เสนอว่า  จากเอกสารหน้าที่ ๗  กลุ่มวิชา
ภาษา  ในปัจจุบันภาษาเกาหลีนับเป็นภาษาท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียน  ซึ่งถ้า
เพิ่มภาษาเกาหลีเป็นรายวิชาเลือกจะสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษามีทางเลือกสําหรับการเรียนและการ
ประกอบอาชีพมากข้ึน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงว่า  ในการกําหนดรายวิชา
ภาษาต่างประเทศนั้น  มหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดในด้านคณาจารย์ผู้สอน  จึงนําเสนอเฉพาะท่ีมีความพรอ้ม 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องการ             
เปิดสอนภาษาหลายภาษาด้วยกัน  เช่น  ภาษามาเลเซีย  หรือภาษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  แต่ควรมีความพร้อม
ด้านคณาจารย์ผู้สอนแล้วจึงเปิดสอนจะมีความเหมาะสมกว่า 



๙ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา  ผู้แทนคณาจารย ์ เสนอว่า  เอกสารหน้าท่ี  ๑๗ – ๑๘  ข้อสังเกต
รายวิชา ศท๐๐๔๔๐๑๗  คณิตศาสตร์ท่ัวไป  ชื่อวิชาไม่มีคําว่าสถิติ  แต่ในคําอธิบายรายวิชามีคําว่าสถิติ  ซึ่งไม่มี
ความเหมาะสม และรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชากว้างเกินไป 
 รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบด ี ชี้แจงว่า  รายวิชาดังกล่าวต้องไม่มีเนื้อหาท่ีซ้ํากับ
การเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
        มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔)   
 

 ๕.๘  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย สํานักงานหมวดวิชา- 
  ศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ  สืบเนื่องจากท่ีสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และให้มีการกําหนดระเบียบการบริหารงานของ
สํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําร่าง ระเบียบดังกล่าวข้ึน  โดยขอปรับแก้ร่าง 
ระเบียบฯ บรรทัดท่ีสองของหน้าแรกคําว่า “และมติสภามหาวิทยาลัย....” เป็น  “ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
....”  และเนื่องจากได้มีโอกาสพิจารณาร่าง ระเบียบฯ ดังกล่าวร่วมกับ นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีข้อสังเกตให้เพ่ิมนิยามคําว่า “รองผู้อํานวยการ” ด้วย  นอกจากนั้นยังพบข้อบกพร่องใน           
ข้อ ๘  เรื่องการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งยังไม่มีความชัดเจน  ทางคณะผู้ดําเนินการจึงขออนญุาตสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในหลักการ  และจะดําเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง    
  นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรีว่าด้วย สํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  และร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  พ.ศ. .... 
ควรต้องพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่งจะร่วมตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบฯ ท้ังสองฉบับด้วย 
        มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบในหลักการร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
สํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... และให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๕.๙  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ   พิจารณาร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  พ.ศ. ....  
ทางคณะผู้ดําเนินการขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ  และจะดําเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง    
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบในหลักการร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย              
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บรหิารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  พ.ศ. ....  และให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 



๑๐ 
 

 ๕.๑๐  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
   พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
   

 ๕.๑๑  พิจารณาอนุมัติร่าง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
    ประจําปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งมีเอกสารจํานวนสองฉบับ  ฉบับแรก คือ ร่าง 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของมหาวิทยาลัย  และกําหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยว่า  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีทันสมัย  มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  เป็นแหล่งความรู้  
เป็นท่ีพ่ึงของท้องถ่ินและภูมิภาค” รวมท้ังมีพันธกิจ ๕ ด้าน  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  และยุทธศาสตร์             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
   ส่วนกรอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังนโยบายในการจัดทํากรอบงบประมาณมี ๔ ประเด็น คือ  
   ๑.  การจดัสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   ๒.  การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาการวางแผนการจัดสรรงบประมาณรวมกันท้ังเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณรายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   ๓.  การจัดสรรงบประมาณต้องจัดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพอันเนื่องมาจาก
รายงานการประเมินตนเอง หรือจากการประเมินคุณภาพภายนอกของหน่วยงาน  แผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  และคํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
  ๔.  การจัดสรรงบประมาณต้องจัดเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินการของ
มหาวทิยาลัยราชภัฎเทพสตรี  จํานวน ๑๕ ด้าน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากเอกสารหน้าท่ี ๑๔  ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมีโครงการจํานวน  ๖๐  โครงการ แต่ใช้งบประมาณจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ซึ่งโครงการมีจํานวนมากเกินไปหรือไม่  ควรจัดกลุ่มโครงการให้เหลือน้อยลงเพ่ือดําเนินการได้ง่ายข้ึน  และควร
ตรวจสอบการกําหนดผลผลิตตัวชี้วัดนี้ ว่าสามารถตอบโจทย์ของสถานศึกษาท้ังหมดแล้วหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  ชี้แจงว่า  เรื่องดังกล่าวทางหน่วยงาน/  
คณะ/สถาบัน/สํานัก จะมีโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นโครงการที ่ได้ร ับ
งบประมาณจากปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  รวมท้ังเป็นโครงการขนาดเล็กท่ีใช้งบประมาณไม่มากนัก  
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติ กรอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี โดยพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 



๑๑ 
 

 ๕.๑๒  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
     นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอ  พิจารณาคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม จํานวน  ๑๑,๑๕๓,๐๔๐  บาท  เพ่ือดําเนินการ  ดังนี ้
  ๑)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  สําหรับโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓  จํานวน  
๑๕๓,๐๔๐  บาท 
  ๒)  เงินสะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา)  ดําเนินการ ดังนี ้
  ๒.๑  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ตําบลโคกตูม  
อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.๒  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒   จํานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัตคํิาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
จํานวน  ๑๑,๑๕๓,๐๔๐  บาท   
 

 ๕.๑๓  พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
     รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  พิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งให้ข้าราชการฯ จํานวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  สังกัดคณะครุศาสตร์  ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๔  และสภาวิชาการ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  
๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามท่ีขอ
กําหนดตําแหน่งได ้
   ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ได้ทราบระดับของตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  
ซึ่งได้รับทราบข้อมูลแต่ว่ายังไม่ครบถ้วน  เนื่องจากบางแห่งนั้นไม่ได้ส่งข้อมูลให้  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดว่ามหาวทิยาลัยจะอยู่ตําแหน่งระดับใด  และควรตั้งเป้าหมายว่ามหาวิทยาลัยควรอยู่ใน
ระดับสองในสามของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ   
   มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  
จันทร์เรือง  ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
 

 ๕.๑๔  พิจารณาเร่ืองอทุธรณ์คําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 
   พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 ๖.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  
เป็นวันศุกร์ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ซึ่งมหาวิทยาลัยวางแผนว่าจะมีการประชุมนอกสถานท่ี  
โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบอีกครั้ง 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๖.๒  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เท่ียง  ผู้แทนคณาจารย ์ แจ้งว่า  มีข้อสังเกต  ดังนี ้
   ๑.  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการเก่ียวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย  ซึ่งมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีดีข้ึน 
   ๒.  เรื่องร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร
สํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ในกรณีของคณาจารย์ท่ีสอนให้กับสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะมี
ค่าตอบแทนให้ด้วยหรือไม่  และถ้ามีค่าตอบแทนจะจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร  มหาวิทยาลัยจะออกระเบียบมา
รองรับส่วนนี้หรือไม่ 
   ๓.  เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยหลายเรื่องนั้น ยังไม่สอดคล้องการสถานการณ์
ปัจจุบัน  ทําให้นักศึกษาท่ีเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได ้
   ๔.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งปัจจุบันบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนมี
อัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  ปริมาณงานต่างๆ กระจายไปยังคณะมากข้ึน จึงควรมีการกระจายบุคลากรจากหน่วยงาน
ท่ีปริมาณงานลดลงไปอยู่ยังคณะวิชา  ศูนย์  สํานักต่างๆ 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๖.๓  อาจารย์ศตพล  มุ่งคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ  แจ้งว่า  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีพระภิกษุสงฆ์ศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก  ซึ่งมีผู้เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรจัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับพระภิกษุ
สงฆ์ด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๔๕   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔                             

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

 ๓.๑ พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                 สรุปเรื่อง 
               จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  ในระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ได้รับทราบ     
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหาร ท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรณีดังกล่าวแล้วนั้น 
 คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา 
๙.๐๐ น.  และมีผลการประชุมท่ีเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                          
การประชุม (แยกเล่ม) 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
               ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  
                “ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ”   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  ให้ความเหน็ชอบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
           มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔                             

 
 ๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
                 สรุปเรื่อง 
              ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันท่ีมี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ป ี และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี
ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นมานั้น  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
              ซึ่งตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือดําเนินการสรรหา
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาละไม่เกินสามคน เพ่ือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบ ด้วย อธิการบดี เป็นประธาน  รองอธิการบดี  
คณบดี  และ ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ  ท้ังนี้ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  
              บัดนี้อยู่ในช่วงเวลาท่ีให้ดําเนินการได้ และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการ  เลือกกันเอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา และเลือกผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีเลขานุการแล้ว  จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังมีรายละเอียดข้อมูล  ในเอกสารการประชุม               
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา                    
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    
             ข้อ ๕  ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย 
   (๑)  อธิการบดี เป็นประธาน 
           (๒)  รองอธิการบดีท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
            (๓)  คณบดีท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
            (๔)  ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
             การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๕(๒),(๓),(๔)  ให้บุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง 
             ให้คณะกรรมการสรรหา เลือก กรรมการตามข้อ ๕(๒),(๓),(๔)  คนหนึ่งเป็นเลขานุการ” 
            ข้อ ๙   ระบุว่า “ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน             
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินั้นพ้นจากตําแหน่ง”     
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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รายช่ือ กรรมการสรรหา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน่งใน
คณะกรรมการ 

ตําแหน่ง ตามข้อบังคับฯ 

1 รศ.ดร.กวี   ศิริโภคาภิรมย์ ประธาน อธิการบด ี ข้อ ๕ (๑) 
2 ผศ.ดร. สุรชัย  เทียนขาว  กรรมการ รองอธิการบด ี ข้อ ๕ (๒) 
3 ผศ.ศรินทิพย์  ภู่สําล ี กรรมการ  
4 ผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการ คณบด ี ข้อ ๕ (๓) 
5 ผศ.สุเทพ  อ่อนไสว กรรมการ  
6 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ ์ กรรมการ ผู้อํานวยการ ข้อ ๕(๔) 
7 ผศ.วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ กรรมการ 
8 ผศ.ศรินทิพย์  ภู่สําล ี เลขานุการ รองอธิการบด ี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔                             

 
 ๓.๓ พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘   
                 สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว  โดยได้มีการประชุมเพ่ือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์ฯ มาโดย
ลําดับ  และมีข้ันตอนท่ีนําเสนอให้ผู้เก่ียวข้องร่วมพิจารณา คือ 
 ๑.  เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ รวมท้ัง
รับทราบความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  
วันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการ ๖ ชุด จากบุคลากรส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือจัดทํา
รายละเอียด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  มาตรการ  และกิจกรรม/โครงการ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
เม่ือวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 ๓.  จัดประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ประธาน และเลขานุการ  คณะทํางานแต่ละ
ประเดน็ยุทธศาสตร์  เพ่ือปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์  เม่ือวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 ๔.  นําเสนอให้ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “ มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา วิจัย 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต”ิ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาอนุมัต ิ
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔                             
 

 ๓.๔   พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

 สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีมติให้จัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  รวมท้ังได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  ซึ่งระบุให้การดําเนินงานของสํานักงานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยด้วยนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้
เสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี พ.ศ. .... เพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔   
และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ไปทบทวนในรายละเอียดก่อนนําเสนออีกครั้งนั้น 
                 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับแก้(ร่าง)ระเบียบดังกล่าว โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
อธิการบดี และท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                   
การประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนัน้เป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่อง การจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                   
ลงวันท่ี ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
                 “ข้อ ๔ การบริหารและดําเนินงานของสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔”   
 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ  
               ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔                             
 

 ๓.๕  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. .... 

 สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีมติให้จัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓  วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  รวมท้ังได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  ซึ่งระบุให้การดําเนินงานของสํานักงานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยด้วยนั้น  มหาวิทยาลัยได้
เสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป พ.ศ. .... ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  วันท่ี ๒๑  มกราคม ๒๕๕๔ 
แล้ว และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
                บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับแก้(ร่าง)ระเบียบดังกล่าว โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
อธิการบดี และท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้ และ 
               มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ 
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้โดยไม่ขัดหรือแย้ง กับกฎหมาย หรือ มติของคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวข้อง” 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่อง การจัดตั้งสํานักงานหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป              
ลงวันท่ี ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๓ 
              “ข้อ ๔ การบริหารและดําเนินงานของสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๔”   
 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ  
               ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                          วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 

 

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

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔                             
 

 ๔.๒  รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา  
 สรุปเรื่อง 

 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเม่ือวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๓  และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว ตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว  ปรากฏผลตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔    โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้งดังนี ้
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระชาติ  วัชรบัณฑิต 
 ๒.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภิา  เดชพล 
               ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุดา  เพชรใส 
               ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                      

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
              ๑.  ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา  พ.ศ. ๒๕๔๗    
             “ข้อ ๖. ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา และ
นําเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔                             
 

 ๔.๓   รับทราบประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
 สรุปเรื่อง 

              ด้วยประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง สองปี ได้ครบวาระการตําแหน่งในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี ้
              ๑. จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและข้าราชการ เม่ือวันท่ี ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 ๒. คณบดี /ผู้อํานวยการ ดําเนินการให้บุคลากรในสังกัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนส่วนราชการ 
และส่งผลมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 ๓. ดําเนินการให้มีการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภา ฯ  เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 
              ปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔  ในเอกสารประกอบการประชุม  
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                      

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
              ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรวี่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
              “ข้อ ๙. ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้ง และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                        วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 
 

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

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ ์ 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 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๒ การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
                        ��������	
 
              ด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔      
              ซึ่งตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  
เป็นประธาน  อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา และ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 
เป็นกรรมการ รองอธิการบดีเป็นเลขานุการ   ท้ังนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในหกสิบวันก่อนท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะพ้นจากตําแหน่ง  
              บัดนี้อยู่ในช่วงเวลาท่ีให้ดําเนินการได้ และสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา                    
ได้คัดเลือกกันเองแล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะทําหน้าท่ีประธาน และรองอธิการบดีท่ีจะทําหน้าท่ีเลขานุการ ดังมีรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ในเอกสารการประชุม               
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗    
             ข้อ ๗   ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
สรรหา” ประกอบด้วย 
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เป็นประธาน 
            (๒) อธิการบด ี เป็นกรรมการ 
            (๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
            (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคนเป็น
กรรมการ 
            (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคนเป็น
กรรมการ 
            (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสามคน เป็นกรรมการ 
            ให้รองอธิการบดี ซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมการตาม (๓) เป็นเลขานุการ 
            การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการภายในหกสิบวัน ก่อนท่ีประธาน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจากประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งภายในสี่สิบห้าวัน 
แล้วแต่กรณี 
 



 
             ในกรณีท่ีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีไม่
ครบถ้วน สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งนั้นได”้ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  โดยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ             
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือ กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน่งใน
คณะกรรมการ 

ตําแหน่ง ตาม 
ข้อบังคับฯ 

1  ประธาน กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ ๗ (๑) 
2 รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ อธิการบด ี ข้อ ๗ (๒) 
3 นายศุภธี  โตสกุล กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์ ฯ ข้อ ๗ (๓) 
4 ผศ.นิคม  สยังกูล กรรมการ กรรมการสภาฯ จาก 

ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ข้อ ๗ (๔) 

5 ผศ.ดร.อุไร  เงินงอก กรรมการ 
6 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา กรรมการ กรรมการสภาฯ จาก 

คณาจารย์ประจํา 
ข้อ ๗ (๕) 

7 ผศ.พรรณนิภา  เดชพล กรรมการ 
8  กรรมการ กรรมการสภาฯ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อ ๗ (๖) 

9  กรรมการ 
10  กรรมการ 
11  เลขานุการ รองอธิการบด ี ข้อ ๗  

วรรค สอง 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๓ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม    
                  สรุปเรื่อง  
  ด้วยได้มีการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๔  ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรับสมัคร  ประกอบกับได้มีการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ                     
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ิมเติมในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติม 
 อนึ่งมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษา             
ชัยบาดาล  จึงต้องขอตั้งงบประมาณจากเงินสะสมในโอกาสนี้ด้วย 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าท่ีได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ต้องไม่เกินวงเงินส่วนท่ีกันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณนั้น” 

หมวด  ๓  ข้อ  ๒๒  วรรคสอง  “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัต ิ
๒.  สดุแต่จะสมควรพิจารณาเปน็ประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการตลาด 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการจัดการ 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๘ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๙ พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสตูรใหม ่  
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๐ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๑ พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาบัญชี 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแตจ่ะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๒ พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรใหม ่  
  สาขาการจัดการ 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๓ พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๔ พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม ่  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม ่ สาขาวิชาภาษาจีน 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเม่ือวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ ์ 
๒๕๕๔  ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วนั้น 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๖  พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
                  สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๐ แห่ง  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๒  วันท่ี ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๒  และมหาวิทยาลัยได้แจ้งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเห็นควรปรับเปลี่ยนการดําเนินงานจัดการศึกษา 
นอกท่ีตั้ง  โดยขอยกเลิกการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งจํานวน ๖ แห่ง  คงเหลือเพียง ๔ แห่ง  ดังรายละเอียด                     
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 ในการนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ แล้ว 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๗  พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
                  สรุปเรื่อง 
               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ได้เสนอให้บรรจุวาระการประชุม เพ่ือพิจารณา
เก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ  แทนผู้ดํารงตําแหน่งเดิมท่ีได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรวี่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 โดยเห็นว่าการนิยามคําว่า คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ ในข้อบังคับ ดังกล่าวท่ีระบุว่า 
หมายถึง “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ท่ีมิใช่ลูกจ้างประจําในหมวดแรงงาน และพนักงานในหมวดแรงงาน” นั้น ไม่สอดคล้องกับท่ีระบุใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงมีการเสนอให้พิจารณายกเลิกผลการเลือกตั้ง และ พิจารณา
แก้ไขข้อบังคับดังกล่าว 
 ประกอบกับมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกสองท่าน ได้มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ลักษณะเดียวกัน ด้วย  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
              ๑.  พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภา
และกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
 องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น
จากตําแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ข้อ ๔ วรรคเจ็ด  คณาจารย์ประจํา และข้าราชการหมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา และพนักงานในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมิใช่ลูกจ้างประจําในหมวดแรงงาน 
และพนักงานในหมวดแรงงาน” 
 “ ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 
หรือแนวปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี ้
 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาว่า สมควรยกเลิกผลการเลือกตั้งหรือไม่ และควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับหรือไม่ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๘  พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
  ประจํามหาวิทยาลัย  (การประชุมลับ)    
                  สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยได้ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อร้องทุกข์ 
และขอความเป็นธรรมของอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีผลการปฏิบัติงาน
ไม่ผ่านการประเมิน  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  วันท่ี ๒๔  
ธันวาคม ๒๕๕๓  และวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   มีผลการประชุมของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสารแยกเล่ม)            
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๑   
 “ข้อ ๖  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 ..........................................................................                      
               (๔)  รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๑๙  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ ์ (การประชุมลับ)    
                  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้เสนอชื่อบุคคลท่ี
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน ๓ คน ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  และสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ จํานวน ๒ คน คือนางเลียม  ฉิมพันธ์  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  และพระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แล้วนั้น 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนกรณีของนายจําเริญ  สละชีพ  ท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาครุศาสตร        
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี  
๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  โดยได้ให้ผู้เก่ียวข้องจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติม  และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา            
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา  ๕๙  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรม  และมีผลงานท่ีเป็นคุณูปการต่อส่วนรวม  สมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขณะดํารงตําแหน่งนั้นมิได้  ท้ังนี้ต้องไม่เป็นการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์เพ่ือแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ชั้น  สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย ชั้น  สาขาวิชา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 “ข้อ ๑๑  การพิจารณาบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ
โดยวิธีลับ  ท้ังนี้ผู้ท่ีจะได้การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ ์จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า สองในสามของ
กรรมการท่ีมาประชุม” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 



 

                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ 
 

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

 

 

 

 

 


