
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๐.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง อาคารสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย  จังหวัดเชียงราย 
------------------------    

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ๑.๒  การประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๓.๒  พิจารณารายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาเคมี 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
 ๔.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๗.๑  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ การเปล่ียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้ดาํรงตําแหน่งบริหาร    
       สรปุเรือ่ง 

  ด้ วยกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ดํ า ร ง ตําแห น่งบริ หารจํ านวน  ๓  ท่ าน  ไ ด้แ ก่               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  และรองศาสตราจารย์นันทนา  
แจ้งสุวรรณ์ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการ               
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ แล้ว มีผู้บริหารได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

๑.๒ การประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย 
       สรปุเรือ่ง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมประชุม ๔ สภา-
มหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก 
อิมแพค อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้ัน 
 บัดน้ีคณะทํางานเตรียมการจัดประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดทํา
กําหนดการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๕ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์   
๒๕๕๕  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๒.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.  อาจารย์เนติ   เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธ์ิ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒.  อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
๑๓.  อาจารย์สุธินี      วงศ์วัฒนากุล   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
๑๔.  อาจารย์อรุณี      เจริญทรัพย์   หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม 
๑๕.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์   จันทร์ชุ่ม หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 
๑๖.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ํากลาง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑๗.  นางภัคจริา   แท่นทอง ผู้อํานวยการกองคลัง    
๑๘.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
๑๙.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒๐.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒๑.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ               
เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันพระปกเกล้า  จึงทําให้ไม่สามารถมาประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ีได้  
 
 

/๑.๑ การโปรดเกล้าฯ... 
 



๓ 
 

 ๑.๑  การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  นายบุญชู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ และมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ดําเนินการตามข้ันตอน เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังแล้วน้ัน บัดน้ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ามี          
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ต่อไปอีกวาระหน่ึง ต้ังแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”  
 (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งท่ี ๑๐ 

  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on the 
World Stage”) ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการลงทุน”  วันจันทร์ที่ ๒๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมสยามซิต้ี  ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ
เก่ียวกับการเงินมหาวิทยาลัย  
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม             
การสัมมนาในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ               
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี  กรรมการ
มิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  โดยไม่มีการแก้ไข   
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓  เรือ่งอนมัุติ… 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๕๑  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๓๐  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๕  คน 

  -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ๒  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๑๕  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๘  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๒๑    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

     ๓.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
บัณฑิต  จํานวน  ๕๐  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๓  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๔  คน 

/นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)… 
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   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๖  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๕  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  
  และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๔  ได้เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ มีความ
จําเป็นต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนการประชุม  ดังน้ี 
 ๑.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๕ ที่กําหนดไว้เดิม   
คือวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕   มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นต้องขอให้เลื่อน  เน่ืองจากได้มีการเปลี่ยนแปลง
ปฏิทินการศึกษา ทําให้มีการเลื่อนกําหนดการประชุมสภาวิชาการ และจะทําให้ไม่สามารถจัดทําเอกสารการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทัน  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันที่  ๒๗  
เมษายน  ๒๕๕๕  
 ๒.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕  ที่กําหนดไว้เดิม   
คือวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องขอให้เลื่อน  เน่ืองจากได้กําหนดให้มี            
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในช่วงของการประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  ในเดือน
เมษายน ๒๕๕๕ จากวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕ เป็น วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  และครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จากวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เป็น วันที่  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕   
 

 ๓.๓ พิจารณาข้อหารือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
    ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ คู่มือ ระบบ       
การติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วน้ัน               
ในขั้นตอนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการติดตามฯ ต้องเสนอข้อหารือเก่ียวกับทิศทาง  

/และจุดเน้นในการ… 
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และจุดเน้นในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ตลอดจนขอความเห็นชอบประเด็นการติดตามฯ              
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไปด้วย   
               คณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมดําเนินการดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕ แล้ว  เห็นสมควรเสนอ (ร่าง) แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑.  หลักการในการดําเนินการ ให้ดําเนินการตามแนวคิดหลักที่ได้ระบุไว้ในคู่มือระบบ               
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
 ๒.  กรอบการติดตามฯ ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือระบบการติดตามฯ  และให้
เพ่ิมการติดตามฯ การดําเนินการตามนโยบาย  ข้อสังเกต และมติของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งของคณะกรรมการ
ประจําต่างๆ ด้วย 
 ๓. วงรอบของการติดตามฯ ดําเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือฯ  ดังน้ี            
    -  การติดตามฯ ระยะคร่ึงปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) จะดําเนินการในส่วนของ             
การพัฒนาองค์กร การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
    -  การติดตามฯ ระยะสิ้นปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) จะดําเนินการครบทั้ง ๔ ส่วน 
 ๔.  ข้อมูลที่ใช้ในการติดตาม ฯ 
    -  ใช้ข้อมูลที่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จัดเก็บไว้ และที่จัดเก็บตามแบบที่กําหนดให้  
    -  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพ่ิมเติม   
 ๕.  ขั้นตอนในการดําเนินการ  ดําเนินการตามข้ันตอนที่ระบุในคู่มือระบบติดตามฯ โดยได้จัดทําร่าง
ปฏิทินในการติดตามฯ แล้ว   
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม      
 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ในการหารือกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ          
มีการขอรายช่ือผู้กํากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือจะได้ประสานงานในรายละเอียดข้อมูลต่อไป  ส่วนเร่ืองการ
ติดตามการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยน้ัน  คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นว่าอาจจะกําหนดให้มี
ระเบียบวาระหน่ึงในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย  
และถ้ามีการบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ได้ก็จะสะดวกต่อการสืบค้นการดําเนินงานตามมติน้ัน 
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

 ๓.๔ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ พิจารณาคําขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย  จากงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓๗,๑๒๐  บาท               
เพ่ือดําเนินการโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๔ 

  /ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา… 



๗ 
 

 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมั ติคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  จากงบประมาณเงินรายได้  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓๗,๑๒๐  บาท   
 

 ๓.๕ พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ  กรอบคําขอ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นการของบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยการจัดทําคําของบประมาณคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยฯ ยึดผลผลิตของมหาวิทยาลัยฯ 
เป็นหลักในการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งมีเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๖ ผลผลิต  และมีความ
เช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ของบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน  ๕๕๙.๖๔๘๕ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน 
๒๘๗.๗๗๑๕ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๕  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการฯ             
ได้ให้ปรับแก้ไขในบางประเด็น  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ประเด็นสําคัญคือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยฯ ของบประมาณรายจ่ายค่อนข้างสูง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะไปดําเนินการปรับแก้ความเช่ือมโยงต่างๆ 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ต่อไป  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ กรอบคําของบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติในหลักการ กรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ไปดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ 
 

 ๓.๖ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย 
  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ัง
กองทุนวิจัย โดยได้ใช้เงินกองทุนวิจัยตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนวิจัยได้ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ดังกล่าวแล้ว 
            สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้เงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี 
 ๑.  โครงการจัดประชุมทางวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๒.  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุม
ศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

  /๓.  สนับสนุนงบประมาณ… 



๘ 
 

 ๓.  สนับสนุนงบประมาณให้ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ           
ไปนําเสนอบทความวิจัยในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ Anggrek Campus, Bina Nusantara University, 
Jakarta, Indonesia จํานวน ๒๘,๘๒๓ บาท 
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔๔,๘๒๓ บาท  จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม    
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากการรายงาน มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยน้อยไปหรือไม่   
  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า  มหาวิทยาลัยฯ จัดทํา
ผลงานวิจัยจํานวนมาก แต่ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ               
อีกจํานวนหน่ึง  แต่ที่รายงานในส่วนน้ีเป็นผลงานวิจัยที่มาจากกองทุนวิจัยเท่าน้ัน 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการ
จัดทํางานวิจัยหลายส่วน คือ ๑. จากงบประมาณแผ่นดิน  ๒. จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  ๓. จากเงินของกองทุน
วิจัย  โดยส่วนใหญ่อาจารย์จะได้งบประมาณในการทํางานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
เน่ืองจากจํานวนทุนที่อาจารย์ขอจากมหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างน้อย   
  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยฯ ที่               
รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ ๒ จากผลงานวิจัยชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างช่ือเสียง 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแนวทางสนับสนุนพัฒนานักวิจัย 
โดยจัดทําแผนส่งเสริมพัฒนาด้านงานวิจัย  และมีการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น  รวมทั้งให้มีการ
วิจัยเก่ียวกับเรื่องตําแหน่งวิชาการและคุณวุฒิอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย เพ่ือจะสามารถมองเห็นภาพใน
อนาคตของมหาวิทยาลัยฯ ได้ชัดเจนขึ้น 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําโครงการจํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนานักวิจัยมือใหม่  และโครงการพัฒนา
นักวิจัยมืออาชีพ  
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรขยายการทํางานวิจัยไปยัง
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และควรเพ่ิมการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กรด้วย     
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย  ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 

 ๓.๗ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ  ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ 
ได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาต่อ                
หรือได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้เงินกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
 

  /ตามแนวทาง… 



๙ 
 

ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘   
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานได้ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว 
            สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  กองทุนพัฒนาบุคลากรมีรายรับจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๒๕๓,๑๖๕  บาท  
และมีรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  ๕,๑๕๒,๕๑๐.๐๑  บาท  ส่วนข้อมูลปัจจุบันของผู้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา
บุคลากร  มีดังน้ี 
 ๑.  ผู้รับทุนการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจํานวน  ๑๘  คน  ระดับปริญญาเอก
จํานวน  ๑๘  คน  รวมจํานวน  ๓๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๙๑ 
 ๒.  ผู้รับทุนการศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ระดับปริญญาตรีจํานวน ๑ คน  ระดับปริญญาโท
จํานวน  ๗  คน  ระดับปริญญาเอกจํานวน  ๔๔  คน  รวมจํานวน  ๕๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๐๙ 
 จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการ  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งว่า นางสาววิจิตรา ใจซื่อ เป็น
บุคคลภายนอกท่ีได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ทราบว่าเมื่อจบการศึกษาจะมาเป็นอาจารย์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
หรือไม่   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า  กรณีดังกล่าวเป็น
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษากับ
บุคคลภายนอกที่ศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อยู่  และเมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะมาเป็นอาจารย์
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  จากเอกสารพบข้อผิดพลาด คือ
หน้าที่ ๑๖  ลําดับที่ ๗ นายถิรเดช  พิมพ์ทองงาม  ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หน้าที่ ๑๓ ลําดับที่ 
๑๓  นางสาวพูลสุข  จันทร์เพ็ญ  สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  ลําดับที่ ๑๘  ขอให้ตรวจสอบ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของ นางสาวกรองแก้ว  มิฆเนตร ซึ่งใช้ทุนของ สกอ. มิใช่ทุนของของมหาวิทยาลัยฯ,  
หน้าที่ ๑๕  ลําดับที่ ๑๐ นางสาววรางคณา  ก้อมน้อย ได้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทแต่ศึกษาไม่จบในเวลาที่
กําหนด จึงต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืน และจบการศึกษาด้วยทุนของตัวเอง 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
 

 ๓.๘ พิจารณาร่าง  แนวทางการนําเงินรายได้ไปลงทุน 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรนํา            
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการลงทุน หรือหาผลประโยชน์ เพ่ือให้ผลตอบแทนมากย่ิงขึ้น  จึงมีมติใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา               
แนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์แล้วน้ัน  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการดําเนินการดังกล่าว รวมจํานวน ๔ ครั้ง  และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยมาโดยลําดับแล้ว   

/บัดน้ีคณะกรรมการฯ… 



๑๐ 
 

 บัดน้ีคณะกรรมการฯ ได้จัดทําร่าง แนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน หรือ             
หาผลประโยชน์  โดยมีสาระสําคัญที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ  ดังน้ี  
 ๑.  เรื่องการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  จากการวิเคราะห์ข้อเสนอผลตอบแทน
พอร์ตการลงทุนที่ธนาคารทั้ง ๖ แห่ง นําเสนอต่อคณะกรรมการฯ ประกอบกับผลการจัดอันดับกองทุนรวมใน             
รอบสัปดาห์จากตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาเลือก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของ
ธนาคารกรุงเทพ   
 ๒.  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการนําเงินจากกองทุนวิจัย และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยไป
ลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ณ วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และ
บัญชีเงินกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๕๕  พบว่าเงินกองทุนวิจัยมีจํานวน  
๒๒,๙๔๖,๖๕๒.๓๗  บาท  และเงินกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมีจํานวน  ๕๔,๖๙๘,๕๑๔.๓๑ บาท เป็นเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว  เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให้นําเงินจากทั้งสองกองทุน รวมแล้วจํานวน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไปรวมกับบัญชีเงินรายได้  เพื่อจะได้นําเงินไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่อไป  โดยเมื่อได้รับ
ผลประโยชน์แล้ว ก็จะนําผลประโยชน์เข้ามายังกองทุนน้ันๆ 
 ๓.  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ณ 
วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  โดยได้พิจารณาจากบัญชีเงินฝากและวันครบกําหนดการฝากแล้ว  พบว่าการครบ
กําหนดของบัญชีเงินฝาก จัดออกเป็น ๖ กลุ่ม  จึงมีความเห็นว่าควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณานําเงิน
รายได้ไปลงทุนตามวันครบกําหนดการฝากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  และเห็นควรพิจารณาบริหารเงินรายได้
ในแนวทาง  ดังน้ี 
 -  ควรปรับบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ให้เหลือ ๓ บัญชี  จากทั้งหมดที่มีอยู่ ๘ บัญชี       
 -  เงินที่ควรจะนําไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  จํานวน ๕๕๓ ล้านบาท  ควร
จําแนกออกเป็น ๖ กลุ่ม 
 -  ยอดเงินที่เหลือจากการนําไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ควรนําไปฝาก
ธนาคารประเภทประจําระยะสั้น  โดยเลือกธนาคารที่มีข้อเสนออัตราดอกเบ้ียสูงสุด 
 -  เน่ืองจากการประมาณการรายรับ – รายจ่าย เห็นได้ว่าจะมียอดเงินคงเหลือ  จึงควรนําไป 
หาผลประโยชน์และนําไปฝากธนาคารประเภทฝากประจําระยะสั้น 
 -  เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมียอดเงินคงเหลือสะสม  ควรนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่อไป   
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  แนวทางดังกล่าวเป็นระบบที่ดีมาก  
โดยนําเงินส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไปดําเนินการให้เงินเพ่ิมได้มากขึ้น     
  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากแนวทางดังกล่าว ถ้ามองว่าเงินจาก
หลายๆ บัญชี เป็นบัญชีที่ผู้รับผิดชอบเงินจะต้องบริหารจัดการบัญชีของตนเอง ซึ่งถ้าจะให้มีบัญชีขึ้นมาใหม่ที่จะนํามา 
 

/บริหารจัดการเงิน… 
 



๑๑ 
 

บริหารจัดการเงินในบัญชีเดิมน้ัน  ก็จะสามารถย้อนกลับดูได้ว่าเงินมาจากส่วนใดบ้าง  ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยได้ด้วย  เน่ืองจากการลงทุนทางการเงินมีความเสี่ยง และควรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เป็น
เจ้าของเงินด้วย       
  นางภัคจิรา  แท่นทอง  ผู้อํานวยการกองคลัง  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ได้กันเงินไว้แล้วประมาณ 
๑๓๘  ล้านบาท  ซึ่งเงินที่เหลืออีกประมาณ  ๔๐๐ ล้าน สามารถนําไปลงทุนได้         
  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ ให้พิจารณานําเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่นําไปฝากธนาคาร  
คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาเห็นควรนําเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจาก ๓ แหล่ง คือ กองทุนวิจัย  กองทุน           
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  และเงินนอกงบประมาณ  ไปลงทุนกับในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่น่าเช่ือถือ 
และได้ผลประโยชน์  ซึ่งถ้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ก็จะเชิญบริษัทฯ ทั้งสองแห่ง
มานําเสนออีกคร้ังว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะนําเสนอความก้าวหน้าต่อสภา
มหาวิทยาลัยอีกคร้ัง   
  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรเชิญธนาคาร ๓ แห่ง มานําเสนอ
เพ่ือพิจารณาทางเลือกได้มากขึ้น     
  อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  มีข้อสังเกตจากการพิจารณาบริหาร
จัดการความเส่ียงจากการบริหารการเงินในครั้งน้ี ๒ ประเด็นคือ  การนําเงินฝากที่ไม่มีการเคล่ือนไหวไปลงทุน
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์น้ัน  ในการบริหารจัดการจะมีความเส่ียงเกิดขึ้น คือ  มีโอกาสหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ จะใช้
เงินจํานวนมากกว่าเงินที่กันไว้  และถ้าเป็นเช่นน้ันคณะกรรมการฯ จะดําเนินการให้มีความยืดหยุ่นได้อย่างไร        
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  กรณีที่ว่ามีโอกาสหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ จะใช้เงิน
จํานวนมากกว่าเงินที่กันไว้  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กันเงินไว้แล้วประมาณ ๑๓๘  ล้านบาท  เมื่อธนาคารมานําเสนอ
การลงทุน  คณะกรรมการฯ ก็จะมีเง่ือนไขให้คือ ถ้ามีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นจะมีบัญชีใดบ้างที่สามารถถอนเงินได้            
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากข้อเสนอที่ดีที่สุด     
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ มีเงินประมาณ 
๕๕๓  ล้านบาท  เป็นเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวประมาณ  ๔๓๐  ล้านบาท กรณีที่ ว่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่
มหาวิทยาลัยฯ จะใช้เงินจํานวนมากไปกว่าเงินที่กันไว้ จึงเป็นไปได้ยากที่จะพบปัญหาดังกล่าว     
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ประเด็นคือ ในการพิจารณาครั้งน้ีสภา
มหาวิทยาลัยจะรับหลักการที่คณะกรรมการฯ นําเสนอหรือไม่  ส่วนรายละเอียดในการบริหารจัดการน้ัน 
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการน้ีต่อไป       
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบในหลักการแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน
หรือหาผลประโยชน์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือ
หาผลประโยชน์  โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ เสนอ  
 
 

/๓.๙  พิจารณารายงาน… 
 
 



๑๒ 
 

 ๓.๙ พิจารณารายงานการปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน   
  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
  อาจารย์เนติ  เฉลยวาเรศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  ให้มหาวิทยาลัยฯ ไปทบทวนประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ น้ัน  และมีข้อเสนอแนะใน               
บางประเด็น ดังน้ี 
  ๑.  ให้มีการเพ่ิมรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ   
  ๒.  ปรับปรุงบทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  ๓.  ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
  ๔.  ตัวบ่งช้ีใดใช้เกณฑ์การประเมินจากปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการทบทวนประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนผลการพิจารณารายตัวบ่งช้ีได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบันพิจารณา  ซึ่งมีผลคะแนนโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ คงเดิมคือ  ๔.๒๐  อยู่ในระดับดี  
เน่ืองจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการดําเนินงานจริง  สําหรับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ จะนําไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
    รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากตารางพบว่าเกณฑ์การประเมิน
ที่พิจารณาจากปัจจัยนําเข้าคะแนนจะไม่ดี แต่ถ้าใช้เกณฑ์การประเมินที่พิจารณาจากผลผลิตคะแนนจะดี  แสดงว่า
มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการที่ดี  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในฯ ใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ หรือจัดทําเป็นแผนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ได้มีการปรับแก้จากเดิม  โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา          

  /ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา… 



๑๓ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ขอให้สาขาวิชาพิจารณารูปแบบ
การเขียนหลักสูตรจาก สกอ. ว่าข้อมูลของอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า  ขณะน้ี สกอ. ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเสนอหลักสูตรใหม่แล้ว  โดยข้อมูลของอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ต้องใส่หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งคณะเรียบร้อยแล้ว 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ   
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาจีน  
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

  /ผ่านที่ประชุม… 
 



๑๔ 
 

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของ             
สภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาชีววิทยา  
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์-
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์-
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  เสนอว่า  ข้อสังเกตคือ ในปี             
พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในการเตรียมความพร้อมเร่ืองการสร้างหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร  จึงขอเสนอว่าในรายวิชาเลือกเสรีควรมีรายวิชา
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับประเทศในแถบอาเซียนด้วย 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๕  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ 
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  /ดังรายละเอียดในเอกสาร… 



๑๕ 
 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑  พิจารณา (ร่าง) นโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ (ร่าง )นโยบาย
งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบ            
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่ระดับสากล  
ตลอดจนแผนพัฒนาคุณภาพอันเน่ืองมาจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ
หน่วยงาน  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และแนวนโยบายด้านการอุดมศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือทําให้มหาวิทยาลัยฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนด  ซึ่งนโยบายงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล และการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคมยุคเศรษฐกิจใหม่ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพเพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนอง
ความต้องการท้องถิ่นและสากล และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยเน้นการใช้ ICT และยึดหลักธรรมาภิบาล 
   โดยแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย และแต่ละยุทธศาสตร์ย่อยจะกําหนด
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่ง (ร่าง) นโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕  โดยมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) นโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
พร้อมทั้งมีข้อสังเกต และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับแก้ร่างนโยบายดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  
 

/นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ… 



๑๖ 
 

  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ ได้พิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องส่งคําของบประมาณไปยังสํานักงบประมาณในวันที่  ๑๖  มีนาคม 
๒๕๕๕  แต่เน่ืองจากยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่เสร็จ  คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้อนุมัติ               
ในหลักการ (ร่าง) นโยบายงบประมาณฯ ก่อน เพ่ือจะรอนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีจะมีการประชุมมอบนโยบาย
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องปรับปรุง/แก้ไขให้มีความ
สอดคล้องกัน  
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติในหลักการ (ร่าง) นโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับแก้ร่างนโยบายดังกล่าวตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งที่ประชุม  ดังน้ี 
  ๑.  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานประจําปีสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ . ๒๕๕๔               
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  สรุปเรื่องในส่วนที่จะต้องนํามาใช้ในการประเมินสภา
มหาวิทยาลัยตามระบบของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  จึงขอมอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
  ๒.  เรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร  ซึ่งกําหนดไว้ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  
๒๕๕๕  ขอความกรุณากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ยังมิได้แจ้งการตอบรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว แจ้งการ               
เข้าร่วมประชุมได้ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สําหรับรายละเอียดเรื่องสถานที่พักน้ัน  สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบอีกคร้ัง 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๔๐   น 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕                    
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕              
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการพิจารณาของ           
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 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  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณารายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับการบริหาร- 
  ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
              ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๕  ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
               บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
               “มาตรา ๑๘ (๓)  กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”    
 ๒.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  “เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕   มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณารายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงฯ 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเคมี  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  
๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม  
๒๕๕๕ และ  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และ
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ และ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ และ
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ 
และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ             
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘  
เมษายน  ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๕๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๔ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้  
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประจําเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร (เอกสารแยกเล่ม) 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕            
                   

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
             สรุปเรื่อง 
              ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔  ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาปรับเลื่อน
เงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ เสนอ  โดยมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาเรื่องการปรับแก้ข้อบังคับฯ              
ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และการจัดทําบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม และมอบให้พิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าควรจะปรับแก้ โดยแยกคณะกรรมการฯ 
ออกเป็นสองชุดหรือไม่ และกรรมการควรมีที่มาจากบุคคลกลุ่มใดบ้าง  
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ แล้ว  จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาฯ 
ดังน้ี 
 ๑.  เรื่องการปรับแก้ข้อบังคับฯ และการจัดทําบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับแก้ข้อบังคับฯ  
 ๒.  เรื่องการพิจารณาข้อบังคับฯ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจัดทํา
ร่าง ข้อบังคับฯ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ อีกคร้ัง เพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาต่อไป 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
                                                                                        วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๗.๑ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 
             สรุปเรื่อง 
              ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  
๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  โดยสถานที่ที่ได้ศึกษาดูงานครั้งน้ีประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 จากการศึกษาดูงานในครั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ต้องการรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 

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

 


