
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

------------------------ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
     ๑.๑  การโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๑.๒  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
                               และจากคณาจารย์ประจํา 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑   พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดี  
  ๓.๒   พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
  ๓.๓   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
  ๓.๔   พิจารณาผลการดําเนินงานจากผลการประเมินการจัดการศึกษานอกที่ต้ังศูนย์การศึกษา  
           เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
  ๓.๕   พิจารณาทบทวนการจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ๓.๖   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษา 
          ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. ... 
  ๓.๗  พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
          ในตําแหน่งรองอธิการบดี 
  ๓.๘   พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และรายงานผล 
  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
  ๓.๙   พิจารณาเห็นชอบ การเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖    

  ๓.๑๐  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการออกหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียน 
             สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....    

  
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
      ๔.๑   พิจารณาการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

                      การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

    
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
                        ๕.๑   พิจารณาทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
     ๕.๒   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
      เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
     ๕.๓  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
     ๕.๔  การแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการชุดเดิม ที่พ้นจากตําแหน่ง 
     ๕.๕  หลักเกณฑ์การคืนเงินสํารองจ่ายโครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     ๕.๖  การพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปลงทุนหรือหา 

          ผลประโยชน์ 
   ๕.๗  การแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 

   

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
    ๑.๑  การโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอน เพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง แล้วน้ัน  

บัดน้ี สํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์นันทนา  
แจ้งสุวรรณ์  ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้ว ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป    
ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
๑.๒  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
       และจากคณาจารย์ประจํา 
 
       สรปุเรื่อง 
         ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สุเทพ อ่อนไสว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร  เงินงอก  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย ได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังน้ี 
        ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สุขเกษม     
      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ 
      ๓.  รองศาสตราจารย์กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
  ประกอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจํา ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
จากคณาจารย์ประจํา  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
  ๓.๑  พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี 

   สรุปเรื่อง 
    ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ น้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแต่งต้ังรองอธิการบดี ดังน้ี 
    ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 
    ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สมร่าง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ เจียรวิชญกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
    ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาคํา   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘(๙)  แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ

สํานัก และผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” 

    “มาตรา ๓๒  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๙” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  แต่งต้ังรองอธิการบดี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

๓.๒    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเทพสตรี ที่  ๒/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กําหนดไว้ว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย”  

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  จํานวนสองคน 
(๕) กรรมการ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ  จํานวนหน่ึงคน 
(๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
(๗) กรรมการ  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิหรือมีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร

บุคคล จํานวนสองคน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอนจํานวนหนึ่งคน 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุนจํานวนหน่ึง 

(๘) กรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง จํานวนห้าคน  
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร และด้านบริหารจัดการ 
อย่างน้อยด้านละหน่ึงคน 

ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง ที่มิใช่กรรมการ ก.บ.ม. เป็นเลขานุการ ก.บ.ม. 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี  
กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๕ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนห้าคน 
 ๓.  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๔.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

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

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

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

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

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

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

๑.  ประธานกรรมการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑) ................................................................................................................................. 
๒.  อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ 
๓.  กรรมการ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  จํานวนสองคน 
 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง 
 ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาคํา 
๔.  กรรมการ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  จํานวนสองคน 
 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส 
 ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธ์ิ 
๕.  กรรมการ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ  จํานวนหน่ึงคน 
 อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 
๖.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
 อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ 
๗.  กรรมการ  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิหรือมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารบุคคล จํานวน   
     สองคน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอนจํานวนหน่ึงคน และ   
     ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุนจํานวนหน่ึง 
 ๑)  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง   สายผู้สอน 
 ๒)  นายศุภธี  โตสกุล    สายสนับสนุน 
๘.  กรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง จํานวนห้าคน  
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร และด้านบริหารจัดการ 
     อย่างน้อยด้านละหน่ึงคน 
 ๑) .................................................................................................................................. 
 ๒) .................................................................................................................................. 
 ๓) .................................................................................................................................. 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 ๔) .................................................................................................................................. 
 ๕) .................................................................................................................................. 
๙.  ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง ที่มิใช่กรรมการ ก.บ.ม. เป็นเลขานุการ ก.บ.ม. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการ ซ่ึงเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการประกาศการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี  จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซึ่งได้กําหนดรับเสนอช่ือ 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่ามีผู้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๕ ท่าน ดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. นายขจร  จิตสขุุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
๓. นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
๔. นางสุนันทา  สมพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๓   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี    
พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และ  ได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๔   พิจารณาผลการดําเนินงานจากผลการประเมินการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งศูนย์การศึกษา 
         เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
   

  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งสรุปผล

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน) โดยสรุปผล  
การประเมิน ดังน้ี 

    ๑.๑  หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน ๕ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
  ๓)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ๔)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๕)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

 ทั้ง ๕ หลักสูตรไม่ผ่าน เพราะ อาจารย์ไม่ครบจํานวน หรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และห้องสมุดมีตําราและฐานข้อมูลไม่เพียงพอต่อการศึกษาใน
หลักสูตรที่เปิดสอน   
       ๑.๒  หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง ๓ หลักสูตร ดังน้ี  
    ๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
     ๒)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
    ๓)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
             สาเหตุที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจากห้องสมุดมีตําราและฐานข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอน 
  มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะที่เก่ียวข้อง ได้ดําเนินการเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๖  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้อธิการบดีดําเนินการให้การจัดการศึกษาของหน่วยงาน   
ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกหน่วยงาน 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 

 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

           “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือพิจาณาตามข้อเสนอ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 ๓.๕   พิจารณาทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ท่ีมีฐานะ 
                  เทียบเท่าคณะ 
    
         สรปุเรื่อง 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี ได้มีประกาศ เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่ส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอยู่ภายใต้การกํากับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๔ แห่ง ได้แก่  

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี   
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

โดยให้บริหารงานและดําเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ .ศ . ๒๕๕๕ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งว่า 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยังไม่ได้รายงานการจัดต้ังต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ๒. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจมหาวิทยาลัยฯ ได้ทักท้วงการนําเงินงบประมาณแผ่นดินไป
ใช้กับหน่วยงานในกํากับฯ 
  ๔. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการประเมินไม่ผ่าน ๕ หลักสูตร และต้องปรับปรุง ๓ หลักสูตร  
  ๕. ผู้อํานวยการหน่วยงานในกํากับทั้ง ๔ แห่ง ได้มีหนังสือขอกลับเข้ามาเป็นการจัดการศึกษานอก
สถานที่ต้ังเพ่ือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดสอนนอกสถาน
ที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังน้ี   
๑. ให้มีการทบทวนการจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง ๔ แห่ง  

ให้เป็นการเปิดสอนนอกสถานที่ต้ัง เพ่ือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
๒.  ให้อธิการบดีดําเนินการหาแนวปฏิบัติเพ่ือให้การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ังทั้ง ๔ แห่ง 

เป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ขาดโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษา 

 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังการแบ่งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว” 

 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงาน             
ในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือพิจาณาตามข้อเสนอ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
 ๓.๖   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วา่ด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษา 
                  ระดบัปรญิญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. ... 

 สรุปเรื่อง  
 ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีหน้าที่ ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ใช้บังคับอยู่ ให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป น้ัน 

 คณะกรรมการปรับปรุงฯ ได้ดําเนินการ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. ....  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  

มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจาณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
      “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ 

ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) “ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง” 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. .... ที่เสนอ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
 ๓.๗   พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการและพนักงาน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งรองอธิการบด ี

  

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่           

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มีอํานาจแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
และมหาวิทยาลัย จึงได้มีคําสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
โดยได้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และให้ปฏิบัติหน้าที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป น้ัน 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ ได้กําหนดให้กําหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ในขณะที่ยังอยู่ในวาระ
การดํารงตําแหน่งบริหาร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ดําเนินการตามหมวด ๒           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหน้าที่พิจารณา
กําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น ของผู้บริหาร แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป 
     ปัจจุบันข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี      
ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้มีการกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี 
ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้บริหารดังกล่าว    
ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงยังมิได้มกีารประชุมพิจารณาในเรื่องน้ีแต่อย่างใด  

มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหาร      
ที่มิได้เป็นข้าราชการฯ ในตําแหน่งรองอธิการบดี กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ 

ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น 
เรื่องๆ ก็ได้” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
    “ข้อ ๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” 
    “ข้อ ๔ ใหย้กเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยค่าตอบแทน 

ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา     
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

             ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารแล้ว 
เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ....” 
      “ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
       ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความวินิจฉัย             
ช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ ในตําแหน่งรองอธิการบดี 

  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
 ๓.๘    พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
  และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
   
   สรุปเรื่อง 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔      
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา             
ตามภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม น้ัน  

มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ และดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระหว่างวันที่     
๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
  จึงขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ พร้อมทั้ง
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
 ๓.๙   พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖    

  สรุปเรื่อง 
               ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ได้เห็นชอบ
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖  แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นต้องเสนอให้             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเล่ือนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๖ ที่กําหนด           
ไว้เดิม คือ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  ขอเลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๖  เน่ืองจากประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ได้กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงทําให้    
กองบริการการศึกษา ไม่สามารถที่จะทําผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติได้ทันตามกําหนด  
  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เป็นวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๖ 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุม 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

           มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
 ๓.๑๐   พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการออกหลักฐานทางการศึกษา 
                    ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....   

  สรุปเรื่อง 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัด
พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ยังมิได้มีการกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะในเร่ืองที่
เก่ียวกับการการออกหลักฐานทางการศึกษา จึงได้รับผลกระทบทางปฏิบัติตามกรณีดังกล่าว เพ่ือให้การจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารความเข้าใจที่ตรงกัน และ
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จึงเห็นควรนําเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการออกหลักฐาน
ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาดําเนินการ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระน้ี 
  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
            ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
                 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น        
เป็นเรื่องๆก็ได้” 
            “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
            “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิด้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการออกหลักฐานทางการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

           มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
๔.๑   พิจารณาการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา

การปกครองท้องถ่ิน (รป.บ.)  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
        รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
  สรุปเรื่อง 

ตามท่ี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาจีน ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเสนอหลักสูตร
ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับแจ้งจาก 
สกอ. ให้ดําเนินการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวตามข้อเสนอของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา 
  บัดน้ี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรฯ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

           มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   พิจารณาทบทวนอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
  
          สรปุเรื่อง 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา น้ัน 

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๔๙/๑๙๒๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สอบถามเร่ืองคุณวุฒิ
และตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นคุณวุฒิของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยฯ 
ได้กําหนดเป็นช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ช้ีแจงข้อหารือ เรื่อง คุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๓๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ แจ้งให้ทราบว่า ตามคุณวุฒิของบุคลากรดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ทบทวนและตรวจสอบคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนแล้ว 

มหาวิทยาลัยฯ ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา เป็น 

 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  พุฒคํา 
๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  พวงสุวรรณ 
๓)  ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า 
๔)  ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ 
๕)  ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล   

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๕.๒  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
        เม่ือวนัท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

       สรุปเรื่อง 
                  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  
ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการดําเนินการตาม             
มติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
        บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
 ๕.๓   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้  
          

  สรุปเรื่อง 
          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงาน
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงินเสนออธิการบดี
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายเงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการเงิน โครงการจัดการศึกษา
สําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒ .  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

 ๕.๔  การแตง่ตั้งกรรมการ แทนกรรมการชดุเดิม ท่ีพ้นจากตําแหน่ง 
   

        สรปุเรื่อง 
        ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖             
มีมติเห็นชอบ ให้อธิการบดีกลั่นกรองแต่งต้ังกรรมการคนใหม่ แทนกรรมการคนเดิม สําหรับกรรมการชุดต่างๆ        
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง บัดน้ี  มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อย ดังน้ี 
  ๑.  แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๓.  แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๔.  แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

       จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา                      

ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

 ๕.๕   หลักเกณฑ์การคืนเงินสํารองจ่ายโครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

         สรุปเรื่อง 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ น้ัน โครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต    
ได้ขออนุมัติยืมเงินสํารองจ่ายเพื่อดําเนินการเบ้ืองต้น จํานวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้ยืมเงิน และได้นําประเด็นดังกล่าวพิจารณาในที่ประชุมการจัดการแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาและมีมติให้ผู้ที่ยืมเงิน
สํารองเพื่อดําเนินโครงการใหม่คืนเงินภายในหน่ึงปี นับต้ังแต่วันที่รับเงินยืม โดยให้ผู้ยืมเสนอแผนการรับจ่ายเงิน
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอให้ผู้ที่ยืมเงินสํารองจ่ายโครงการจัดการศึกษาทุกโครงการเสนอรายละเอียด
โครงการ พร้อมทั้งแผนการรับนักศึกษา แผนการรับ-จ่ายเงินประกอบการยืมเงินสํารองจ่ายและให้ผู้ที่ยืมเงินคืนเงิน
ทั้งหมดภายในหน่ึงปีนับต้ังแต่วันที่ได้รับเงินยืม 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

 ๕.๖  การพจิารณาแนวทางการนําเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีไปลงทุนหรือหา 
        ผลประโยชน ์

         สรุปเรื่อง 

    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  น้ัน 
  คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปลงทุนหรือ     
หาผลประโยชน์ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ๒ ประเด็นดังน้ี 

๑) ให้นําเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ครบกําหนดในเดือนเมษายน ๒๕๕๖  
ไปลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา และของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม    
ธนาคารกรุงเทพ จํานวนแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงร้อยล้านบาท) 

๒) ให้ทั้งสองบริษัทส่งสัญญามาให้ งานวินัยและนิติการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยให้แก้ไข            
ตามมติที่ประชุมและตามข้อท้วงติงของงานวินัยและนิติการและอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอให้ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ 
    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

 ๕.๗  การแตง่ตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

   สรุปเรื่อง 
    ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ น้ัน ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
    ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธ์ิ     
    ๒.  อาจารย์ธีรภัทร  สุวรรณรุจิ  
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ อมรชีวิน  
    ๔.  อาจารย์อรุณี  เจริญทรัพย์   
    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 


