
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๓/๒๕๕๔ 
วันที่   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ช้ัน ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔  - ๒๕๕๘ 
 ๓.๒  พิจารณาข้อเสนอเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ๓.๓ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้สําเร็จการศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือทราบ 
                     ๔.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   
 ๕.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงวันท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   ๕.๓ พิจารณากําหนดประเด็นเรื่องท่ีชี้นํา หรือแก้ปัญหาสังคม 
    ในการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบท่ีสาม 
   ๕.๔  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  
    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ๕.๕ พิจารณากําหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  สําหรับข้าราชการและ 
    พนักงานท่ีจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                       วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๑.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ ์  
๒๕๕๔   นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๘  หน้า     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
       มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมศาลาช่ืนอารมณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพฯ 
----------------------   

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญช ู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  นายศุภธี     โตสกุล  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันด ี เภาคํา  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาต ิ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๓.  ว่าท่ีร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ ์ บ่ายเท่ียง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๕.  นางดวงสมร  วรฤทธิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๖.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๗.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบด ี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได ้    
๑.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย ์  ติดราชการ 
๒.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดกิจนิมนต ์
๓.  นายบุญปลูก   ชายเกต ุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๔.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดราชการ 
๕.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 
 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เทียนขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําล ี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓.  รองศาสตราจารย์เพ็ชรี หม่ืนเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบด ี
๔.  อาจารย์เนต ิ   เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบด ี
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สเุทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธาสนิ ี ศิริโภคาภิรมย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๙.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๐.  อาจารย์ภัทราพร  โชคไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
๑๑.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๒.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๓.  นางสาวกุลฉัตร  รัตนสวุรรณ ทําหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  การเสวนา เร่ือง “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง : ใครได้ ใครเสีย?” 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เนื่องจากได้มอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการเสวนาแทน  จึงขอให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยสรุปเรื่องดังกล่าว 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา  วุฒิสภา              
ได้จัดเสวนาเรื่อง  “การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : ใครได้ ใครเสีย?” ในวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ  
โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรงุเทพฯ  โดยมีเอกสารสรุปสาระสําคัญร่าง รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  “การจัดการ
ศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา”  มีหัวข้อท่ีน่าสนใจหลายประการ  อาทิเช่น  เหตุผลและแรงจูงใจ             
ในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  ข้อเสนอแนะต่อรัฐในระดับหน่วยนโยบาย  
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นหน่วยงานปฏิบัติ  และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นหน่วย            
ในการจัดการศึกษา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 
 



๓ 
 

 ๑.๒  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๔ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติได้จัดหลักสูตร  
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”  รุ่น ๔ รวมจํานวน ๖ วัน  ระหว่างวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  - ๒๙  เมษายน  
๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ                           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงขอแจ้งให้กรรมการท่ีสนใจเข้าร่วมหลักสูตร 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่อง
การเบิกค่าลงทะเบียนให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ด้วย      
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๓  กําหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  กําหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ระหว่างวันท่ี  ๖ – ๑๒  และวันท่ี  ๑๔ – ๑๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้แจ้งรายละเอียดกําหนดการวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรให้ทราบ  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้นมีกําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพุธท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน  
๑,๖๗๐ คน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่ีสะดวกในวันดังกล่าว  บันทึกเวลาการเข้าร่วมในวันรับพระราชทานปริญญาด้วย   
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 
๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๑ – ๑๒ 
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  โดยไม่มีการแก้ไข   

๒.๒  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ และ 
๕.๑๔  เม่ือวันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดยไม่มี                
การแก้ไข   
 

 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑  พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
  นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  จากการพิจารณาเรื่องปรับเลื่อน
เงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
ในการประชุม   สภามหาวิทยาลัยครั้ ง ท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ได้แจ้งให ้                               
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบว่ากําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ  ท้ังสามท่าน  คือรองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี  ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้ประเมิน  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดี ซึ่งต้องให้รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลเป็นผู้ประเมิน  แต่เนื่องจากการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อธิการบดีได้มอบรองอธิการบดีทุกท่านเป็นผู้กํากับดูแล  จึงได้ให้             
รองอธิการบดีทุกท่านเป็นผู้ประเมิน  โดยทําการตกลงในเรื่องของช่วงการให้คะแนนดังนี ้
  คะแนนระหว่าง ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๖   
  คะแนนระหว่าง ๘๐ – ๘๙ คะแนน  น่าจะปรบัเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕.๕   
  คะแนนระหว่าง ๗๐ – ๗๙ คะแนน  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕ 
  และคะแนนตั้งแต่ ๖๙ คะแนนลงมา  น่าจะปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๔   
  ท้ังนี้จะนําคะแนนจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง   
และจากการประเมิน  พบว่ามีผลคะแนนดังนี ้
  รองศาสตราจารย์กว ี ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบด ี ได้คะแนน  ๙๑  คะแนน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี  ได้คะแนน  ๙๔  คะแนน   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบด ี ได้คะแนน  ๙๑.๒  คะแนน   
   ซึ่งคณะกรรมการปรับเลื่อนเงินเดือนฯ ได้นําผลการประเมินไปพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์อ่ืนๆ               
ท่ีเก่ียวข้อง  คือ  ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลัย  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน สํานัก ศูนย์การศึกษาฯ  
   เม่ือพิจารณาแล้ว คณะกรรมการปรับเลื่อนเงินเดือนฯ จึงเห็นว่าควรปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ร้อยละ ๕.๕  ของเงินเดือนปัจจุบัน 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  เสนอว่า  เนื่องจากการปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕.๕                    
ซึ่งอาจจะเป็นเศษในการคิดจํานวนเงิน  จึงควรมีการปัดเศษเป็นหลักสิบหรือหลักร้อย หรือไม่ 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ถ้ามีเศษจํานวนเงิน ให้ปรับเป็น
หลักสิบ  
   มติสภามหาวิทยาลัย     ให้ความเห็นชอบปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยให้ปรับเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๕.๕  ของ
เงินเดือนปัจจุบัน 
 
 



๕ 
 

 ๓.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จากท่ีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๓  โดยมีประเด็นว่าการดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
จึงได้มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ท่ีอาจขัดต่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และดําเนินการปรับแก้ข้อบังคับใหม่  พร้อมท้ังให้พิจารณา
หลังจากท่ีกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบ
วาระการดํารงตําแหน่งเม่ือวันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาละไม่เกินสามคน เพ่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยคณะกรรมการ              
สรรหาประกอบ ด้วย อธิการบดี เป็นประธาน  รองอธิการบดีจํานวนสองคน  คณบดีจํานวนสองคน  และผู้อํานวยการ
จํานวนสองคน ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ  ท้ังนี้ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  
              บัดนี้อยู่ในช่วงเวลาท่ีให้ดําเนินการได้ และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการ  เลือกกันเอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา และเลือกผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีเลขานุการแล้ว  จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังมีรายละเอียดข้อมูล  ในเอกสารการประชุม               
  มติสภามหาวิทยาลัย     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดังนี ้
  ๑)  รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย ์ ประธาน 
  ๒)  ผศ.ดร.สุรชัย  เทียนขาว กรรมการ 
  ๓)  ผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการ 
  ๔)  ผศ.สุเทพ  อ่อนไสว  กรรมการ 
  ๕)  รศ.ดร.นันทนา  แจง้สุวรรณ์ กรรมการ 
  ๖)  ผศ.วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ กรรมการ 
  ๗)  ผศ.ศรินทิพย์  ภู่สําล ี  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๓  พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔  - ๒๕๕๘ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔  - ๒๕๕๘  ซึ่งได้นําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมพิจารณา            
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ หลายประการ  ดังนี ้
 ๑.  ให้กองนโยบายและแผนปรับข้อความเขียนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและการพัฒนา 



๖ 
 

 ๒.  ทบทวนเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ และความจําเป็นต่างๆ ท่ีต้องการพัฒนา 
 ๓.  จัดทํา Action Plan แสดงเป้าหมายยุทธศาสตร์ หรือเป้าหมายท่ีต้องการดําเนินการให้
สอดคล้องตามเป้าหมายเป็นรายป ี
 ซึ่งกองนโยบายและแผนจะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า เนื่องจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว  จึงจะขออนุมัติในหลักการกรอบ             
แผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนเรื่องการปรับปรุงขอให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติในหลักการกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                    
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  และปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 

 ๓.๔  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชา- 
  ศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ..... 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ  สืบเนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔   ได้มีมติให้
มหาวิทยาลัยทบทวน(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. .... ก่อนนําเสนออีกครั้ง นั้น 
                 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับแก้(ร่าง)ระเบียบดังกล่าว โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
อธิการบดี และท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว รวมท้ังเสนอนายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยได้เพ่ิมข้อความในข้อ ๘  คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ และ                        
รองผู้อํานวยการสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  และข้อ ๑๐  การพ้นจากตําแหน่ง              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 บุญช ู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  จากการพิจารณาร่าง ระเบียบฯ พบว่าข้อ ๘ 
ยังขาดสาระสําคัญเรื่องการกําหนดวาระผู้อํานวยการฯ  ซึ่งควรระบุว่า  “ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปี  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  และให้มีรองผู้อํานวยการคนหนึ่งมีวาระการดํารง
ตําแหน่งเช่นเดียวกับผู้อํานวยการ” 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  เสนอว่า  ผู้อํานวยการฯ ควรมีวาระการดํารง
ตําแหน่งสามปี  แต่สามารถดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันได้   
 นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ถ้าเป็นหน่วยงานในเชิงวิชาการ หลักการดํารง
ตําแหน่งควรจะเหมือนกับคณะ/สํานัก 
 ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นงาน
ท่ีมีความสําคัญ  จึงขอเสนอว่าควรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้  เช่นเดียวกับการดํารงตําแหน่งของคณบดี  
 



๗ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสํานักงาน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี  พ.ศ. ....  โดยเพ่ิมเติมข้อความท่ีระบุวาระการดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได ้
 

 ๓.๕  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วา่ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ  การพิจารณาร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ิมเติมในข้อ ๔ (๑), (๒)  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและ
ยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  
ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                          
เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                 
การประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
 

 ๔.๒  รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 
                 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ได้มีมติมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ                  
ของมหาวิทยาลัยท่ีอาจขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และดําเนินการปรับแก้ข้อบังคับใหม่
นั้น  ซึ่งได้ดําเนินการปรับแก้ข้อบังคับฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว ตาม
ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว  ปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                          
จากคณาจารย์ประจํา ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้งดังนี ้
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
 

/๒.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา.... 



๘ 
 

 ๒.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล 
               ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุดา  เพชรใส 
               ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
 

 ๔.๓  รับทราบประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
                 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่ง สองปี ได้ครบวาระการตําแหน่งในวันท่ี ๑๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์                      
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรวี่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี ้
              ๑. จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและข้าราชการ เม่ือวันท่ี ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 ๒. คณบดี /ผู้อํานวยการ ดําเนินการให้บุคลากรในสังกัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนส่วนราชการ 
และส่งผลมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 ๓. ดําเนินการให้มีการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภา ฯ  เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 
              ปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔  ในเอกสารประกอบการประชุม จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                      
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
 

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๓๔  คน   ดังนี ้
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๗๔  คน  ดังนี ้
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๒  คน 
               สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๖  คน 

  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑  คน 
   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   ๑๘  คน 
 
 

/- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.... 



๙ 
 

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์          ๓๕  คน    
                      - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                       สาขาวชิาการจัดการท่ัวไป              ๑๒  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๔๑     คน  
  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๙ คน  ดังนี ้
        นักศึกษาภาคปกต ิ
   สาขาวิทยาศาสตร ์  
    - ปริญญาตร ี    ๑๑  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตร ี    ๕  คน 
   นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร ์  
    - ปริญญาตร ี    ๑  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตร ี    ๒  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต     
 

 ๕.๒  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ               
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน
ท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี จะครบวาระการดํารงตําแหนง่ ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔      
              ซึ่งตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
เป็นประธาน  อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา และ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 
เป็นกรรมการ รองอธิการบดีเป็นเลขานุการ   ท้ังนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในหกสิบวันก่อนท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะพ้นจากตําแหน่ง  
              บัดนี้อยู่ในช่วงเวลาท่ีให้ดําเนินการได้ และสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา                    
ได้คัดเลือกกันเองแล้ว จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะทําหน้าท่ีประธาน และรองอธิการบดีท่ีจะทําหน้าท่ีเลขานุการ ดังมีรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ในเอกสารการประชุม         



๑๐ 
 

     ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ขอให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะทําหน้าท่ีประธาน หนึ่งท่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกกันเอง
ท่ีจะทําหน้าท่ีกรรมการ สามท่าน  และรองอธิการบดีท่ีจะทําหน้าท่ีเลขานุการ หนึ่งท่าน 
  มติสภามหาวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
  ๑)  นายบุญชู  นาถวงษ์   ประธาน 
  ๒)  รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย ์  กรรมการ 
  ๓)  นายศุภธี  โตสกุล   กรรมการ 
  ๔)  ผศ.นิคม  สยังกูล   กรรมการ 
  ๕)  ผศ.ดร.อุไร  เงินงอก   กรรมการ 
  ๖)  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  กรรมการ 
  ๗)  ผศ.พรรณนิภา  เดชพล  กรรมการ 
  ๘)  ว่าท่ีร.ท.ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการ 
  ๙)  รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเท่ียง  กรรมการ 
  ๑๐)  นายโอภาส  เขียววิชัย  กรรมการ 
  ๑๑)  ผศ.ศรินทิพย์  ภู่สําล ี  เลขานุการ 
 

 ๕.๓  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน  ๑๑,๔๘๘,๒๐๐  บาท  เพ่ือ
ดําเนินการ  ดังนี ้  
 ๑)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการ ดังนี ้
  ๑.๑  ค่าดําเนินการจัดสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
(เพ่ิมเติม)  จํานวน  ๒๒๕,๘๐๐  บาท 
  ๑.๒  โครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นท่ี ๗  เข้าเรียน              
ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๓ จํานวน  ๗,๔๖๒,๔๐๐  บาท 
  ๒)  เงินสะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา)  สําหรับโครงการจัดการเรียนการสอน                       
ศูนย์การศึกษาอําเภอชัยบาดาลจํานวน  ๓,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า จากเอกสารพบว่า  ค่าดําเนินการจัดสอบ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  มิได้ระบุรายละเอียดจํานวนหน่วยนับไว้ เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการ
ควบคุมสอบ  มิได้ระบุว่ามีเจ้าหน้าท่ีควบคุมสอบก่ีคน  เพียงแต่ใส่จํานวนค่าตอบแทนไว้ว่า  ๘๕,๘๐๐  บาท         
ซึ่งควรเพ่ิมเติมรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วน 
  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัตคํิาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน  ๑๑,๔๘๘,๒๐๐  บาท  และเพ่ิมเติมรายละเอียดตามท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอ 



๑๑ 
 

 ๕.๔  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ           
การประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๕  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาการตลาด 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการตลาด  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๖  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาการจัดการ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการจัดการ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 
 



๑๒ 
 

 ๕.๗  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี ้  
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๘  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๙  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่   
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   



๑๓ 
 

 ๕.๑๐  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรใหม่   
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร       
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
  ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๑๑  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรใหม่   
   สาขาวิชาบัญชี 
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาบัญช ี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  หลักสูตรดังกล่าวต้องประสานงานกับองค์กร
วิชาชีพด้วย 
   ผูช้่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ชี้แจงว่า  ทุกหลักสูตร
ท่ีมีสภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  คณะได้เชิญมาเป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรแล้ว 
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
    ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๑๒  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรใหม่   
   สาขาการจัดการ 
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรใหม่  สาขาการจัดการ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
    ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 
 

/๒. ควรเพ่ิมความรับผิดชอบ.... 



๑๔ 
 

   ๒.  ควรเพ่ิมความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้มีความแตกต่างจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
   ๓.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๑๓  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่   
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร              
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ    
การประชุม  
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
    ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๑๔  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร            
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรใหม่  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกต  ดังนี้   
    ๑.  ตรวจสอบภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   ๒.  ควรนําประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   
 

 ๕.๑๕  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่   
   สาขาวิชาภาษาจีน 
   ขอถอนวาระดังกล่าว 
 



๑๕ 
 

 ๕.๑๖  พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ  ตามที ่สภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๐ แห่ง  ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๒  และมหาวิทยาลัยได้แจ้งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทบทวนการดําเนินการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัต ิ  
  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนการดําเนินงานจัดการศึกษานอกท่ีตั้งให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัตขิองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยขอยกเลิกการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งจํานวน ๖ แห่ง  ได้แก่ 
                  ๑.  ศูนย์การศึกษาอําเภอหนองแค  จังหวดัสระบุรี   
  ๒.  ศูนย์การศึกษาสิงห์บุร ีอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี   
  ๓.  ศูนย์การศึกษาสุพรรณภูมิ อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
  ๔.  ศูนย์การศึกษาอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   
  ๕.  ศูนย์การศึกษาอ่างทอง (โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง) อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
    ๖.  ศูนย์การศึกษาไอ-แมท อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี   
  โดยงดรับนักศึกษาทุกหลักสูตรตั้งแต่ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สําหรับนักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาอยู่ให้จัดเข้าเรียนในสถาบันหลัก หรือศูนย์ฯ ท่ีเหลืออยู่  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ                     
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  และขอเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาท้ัง ๔ แหง่ท่ีมีอยู่ ดังนี ้
   ๑.  โครงการจัดตั้งวิทยาเขต เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สิงห์บุร ี 
  ๒.  ศูนย์การศึกษาชัยบาดาล  เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ชัยบาดาล  
  ๓.  ศูนย์การศึกษาอําเภอตาคลี  เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคล ี  
   ๔.  ศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบางนางบวชเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ศูนย์เดิมบาง
นางบวช   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เพราะเหตุใดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งท่ีจังหวัดสิงห์บุรีจึงเรียกชื่อว่าโครงการจัดตั้งวิทยาเขต   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ชี้แจงว่า  เนื่องจากแต่เดิมนั้นมหาวิทยาลัยมี
โครงการท่ีจะจัดตั้งวิทยาเขตท่ีจังหวัดสิงห์บุรีเพียงแห่งเดียว  แต่ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งการศึกษานอกที่ตั้ง
เพ่ิมข้ึน  และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่องขององค์ประกอบ  จึงจัดตั้งให้เป็นเพียงศูนย์การศึกษาฯ    
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดมี้หนังสือเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามท่าน  คือ  นายบุญปลูก  ชายเกต ุรองศาสตราจารย์ชนศักดิ์  
บ่ายเท่ียง  และศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์  เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจัดตั้งการศึกษานอก
ท่ีตั้ง  โดยมีหนังสือเรียนเชิญกรรมการท้ังสามท่านประชุมในวันจันทร์ท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ถ้าศูนย์การศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะวิชา สมศ. จะเป็นผู้ประเมิน  โดยนําผลการประเมินไปรวมกับคณะ  แต่ถ้าศูนย์การศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสํานักงานอธิการบดีก็จะดําเนินการประเมินแยกส่วนกัน    



๑๖ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง  โดยให้ยุบ
ศูนย์การศึกษา ๖ แห่ง  และเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาท้ัง ๔ แห่งท่ีมีอยู ่ดังท่ีเสนอ   
 และรับทราบเรื่องท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จํานวนสามท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจัดตั้งการศึกษานอกท่ีตั้ง   
 

 ๕.๑๗  พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  นําเสนอ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้จัด
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เม่ือวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นั้น  พบว่า  ได้มี
ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อจํานวน ๓๔ คน  และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเป็นจํานวนมาก  ท้ังนี้ผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกประกอบด้วย  ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในมหาวิทยาลัย(ท้ังสายผู้สอน และสายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ท่ีมิใช่ลูกจ้างประจําในหมวดแรงงาน และพนักงานในหมวดแรงงาน  โดยอาศัยอํานาจตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ท่ีกําหนดคํา
นิยามคําว่า “คณาจารย์ประจําและข้าราชการ  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
ในมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ท่ีมิใช่ลูกจ้างประจําในหมวดแรงงาน  และพนักงานในหมวด
แรงงาน” ซึ่งไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตามมาตรา ๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในสองประเด็น  คือ  
ขอให้ยกเลิกการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และขอแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ในข้อ ๔ ท่ีกําหนด
นิยามคําว่า “คณาจารย์ประจําและข้าราชการ” เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นในเรื่องของ           
ข้อกฎหมาย  ซึ่งต้องการให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายให้ชัดเจนในประเด็นแก้ไขข้อบังคับฯ 
และการยกเลิกการเลือกตั้ง  แล้วนําผลการพิจารณามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  จากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ท่ีกําหนดนิยามคําว่า “คณาจารย์ประจําและข้าราชการ” ไว้ชัดเจน  แต่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดนิยามคําว่า 
“คณาจารย์ประจําและข้าราชการ” ไม่สอดคล้องกัน  และเม่ือพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของคําว่าคณาจารย์ประจํา
จะตรงกับยุทธศาสตร์ท่ีพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาอาจารย์  รวมท้ังขอยกตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
ซึ่งมีหนังสือแจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  และยังไม่รู้จักผู้สมัคร  ซึ่งจะทําให้มีผลต่อการเลือกตั้งเช่นกัน 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ประเด็นแรกควรให้                       
นักกฎหมายพิจารณาก่อนว่าสามารถยกเลิกการเลือกตั้งได้หรือไม่  เนื่องจากมีกฎหมายทางด้านเชิงปกครอง และ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิมระบุไว้ว่า  สิ่งใดก็ตามท่ีดําเนินการแล้วโดยสุจริตให้ถือว่ามีผล                               
ส่วนประเด็นท่ีสองควรแก้ข้อบังคับให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
พ.ศ. ๒๕๔๗  ท่ีกําหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  โดยให้นักกฎหมายพิจารณาแล้ว
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



๑๗ 
 

   รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นฉบับท่ีสอง  ซึ่งฉบับแรกเริ่มเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗  คือสภา
คณาจารย์มีเฉพาะอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการเท่านั้น  ต่อมามีการปรับแก้ข้อบังคับฯ ให้ครอบคลุม
มากข้ึน  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๑                         
ได้กําหนดให้พนักงานท่ีมิใช่ข้าราชการมีบทบาทมากข้ึน  สภามหาวิทยาลัยจึงได้แก้ไขให้พนักงานสายสนับสนุนได้     
มีสิทธิ์เท่ากับข้าราชการด้วย  ซึง่ข้อบังคับดังกล่าวใช้มาเป็นระยะเวลาสามปีแล้ว 
   นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ แจ้งว่า  จากท้ังสองประเด็น  ถ้ามอบนักกฎหมายพิจารณา
ให้ความเห็น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยจะทําให้การพิจารณามีความรอบคอบมากข้ึน 
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ในสารบัญญัติได้อ้างถึง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตราใดเป็นหลัก  ซึ่งเป็นข้อกฎหมายท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  จึงควร
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนกฎหมาย  
  มติสภามหาวิทยาลัย   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี ้
   ๑.  นายบุญชู   นาถวงษ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายบุญปลูก   ชายเกต ุ  กรรมการ 
   ๓.  นายโอภาส   เขียววิชัย  กรรมการ 
   ๔.  ว่าท่ีร.ท.ดร. จตุรงค์  ศิริพานิชกร  กรรมการ 
  ๕.  นายขจร   จติตสุขุมมงคล  กรรมการ 
  และนําเสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๕.๑๘  พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
   ประจํามหาวิทยาลัย  
  พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

 ๕.๑๙  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
  พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 ๖.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  
เป็นวันศุกร์ท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๖.๒  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูท้รงคุณวุฒ ิ แจ้งท่ีประชุม  ดังนี ้
  ๑.  เนื่องจากขณะนี้ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบใหม่เข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ 
 

/ในเรื่องข้อบังคับ.... 



๑๘ 
 

ในเรื่องข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และเรื่องเงินเดือน  จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทํา
ข้อบังคับฯ เก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ให้กับผู้ท่ีดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ผู้อํานวยการกองหรือเลขานุการคณะท่ียังมิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ซึ่งต้องมีเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ
ประกาศของ ก.พ.อ. 
  ๒.  ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าวันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ท่ีเลื่อนเงินเดือนแล้ว เงินเดือน
คณาจารย์เกินกว่าข้ันต่ําหรือไม่  เนื่องจากถ้าเงินเดือนเกินกว่าข้ันต่ําจะได้สิทธิประโยชน์บางประการ 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๐๐   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔                             

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘   
                 สรุปเรื่อง 
               จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔               
ในระเบียบวาระท่ี ๓.๓  ได้อนุมัติในหลักการกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘  และขอให้กองนโยบายและแผนนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ต่อไปนั้น 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี  ๘  มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  และขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับ
ปรับปรุงให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “ มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา วิจัย 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต”ิ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาอนุมัต ิ
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔          
                     

 ๓.๒  พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
                  สรุปเรื่อง 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ ์ 
๒๕๕๔  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๗  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ  แทนผู้ดํารงตําแหน่งเดิมท่ีได้ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
คณาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 โดยเห็นว่าการนิยามคําว่า คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ ในข้อบังคับ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
ท่ีระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงมีการเสนอให้พิจารณายกเลิกผลการเลือกตั้ง และ 
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว 
 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  จํานวน ๕ ท่าน  ได้แก่                 
นายบุญชู  นาถวงษ์  นายบุญปลูก   ชายเกตุ  นายโอภาส  เขียววิชัย  ว่าท่ีร.ท.ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร  และ             
นายขจร  จิตตสุขุมมงคล เป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว  ได้พิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว  มีผลสรุป  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
              ๑.  พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภา
และกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
 องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น
จากตําแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 
หรือแนวปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี ้
 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  เพ่ือทราบผลจากการพิจารณาข้อกฎหมายเก่ียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 



 
  ๒.  พิจารณาว่า สมควรยกเลิกผลการเลือกตั้งหรือไม่ และควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับหรือไม่ 

๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔                             

 
 ๓.๓ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้สําเร็จการศึกษา 
                 สรุปเรื่อง 
               ด้วยคณะครุศาสตร์ได้ตรวจสอบพบว่า  ในการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา  ในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  มีนักศึกษา  จํานวน ๒๙ คน  ในหมู่เรียน  ๕๒๒๑๖๐๒๒๕ ดังรายชื่อ           
ท่ีแนบ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแล้วนั้น  นักศึกษาดังกล่าวยังปฏิบัติงานในรายวิชา            
ฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาไม่ครบถ้วน  แต่คณะได้อนุมัติผลการเรียนไปแล้วเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๔  
ซึ่งจะมีผลต่อนักศึกษาในการขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  ในการนี้คณะได้แจ้งให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  วันท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ของนักศึกษาจํานวน ๒๙ คน ดังกล่าว  ซึ่งอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  และขอให้อนุมัติในการประชุม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  โดยเป็นการสําเร็จการศึกษาในวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “ มาตรา ๑๘ (๔)  อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                          วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

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

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                        วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

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

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๙  
มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบณัฑิต 
 อนึ่ง เนื่องจากในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  จะมีการสอบบรรจุข้าราชการครู  โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่
วันท่ี  ๔ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๔  ในการนี้ผู้มีสทิธิ์สมัครต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตทํา
การสอน  และผู้ท่ีจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตทําการสอนได้  ต้องมีหลักฐานว่าได้รับอนุมัติ
ปริญญา  ประกาศนียบัตร  จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 แต่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๓ 
นั้น  ไดร้ับการอนุมัติผลการเรียน  จากคณะกรรมการประจําคณะ  ในวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  จึงไม่สามารถ
ดําเนินการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาได้ทันในการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ นี้  
มหาวิทยาลัยจึงใครข่อเสนอให้ท่านนายกสภา  พิจารณาให้ดําเนินการขออนุมัติการให้ปริญญา  ผู้สําเร็จการศึกษา
กลุ่มนี้  โดยการเวียนแจ้งขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร  ท้ังนี้ให้รวมถึงผู้สําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีได้รับการอนุมัติ
สําเร็จการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 



 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “ข้อ ๒๙  ในกรณี ท่ี มี เหตุผล   ความจํ า เป็น เร่ งด่ วน เ ก่ียว กับการอนุ มัติ ให้ปริญญา  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ตามาตรา  ๑๘(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการรับรองรายงานการประชุม  นายกสภามหาวิทยาลัย
อาจขอมติเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกําหนดเวลา  เม่ือได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดแล้ว  ให้ถือว่าเป็นมติของสภา  และให้แจ้งมตินั้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  รับทราบการดําเนินการอนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  โดยการขอมติเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
  ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
                        ��������	
 
 ด้วย กองบริการการศึกษามีความจําเป็นท่ีต้องขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจาก       
กองบริการการศึกษาไม่สามารถท่ีจะทําผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ทัน จึงขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลง
วันท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี ้
 เดือนเมษายน  ๒๕๕๔  จากเดิมตามตารางประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นวันท่ี  ๒๒  
เมษายน  ๒๕๕๔  ขอเลื่อนเป็นวันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 
 เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  จากเดิมตามตารางประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นวันท่ี  ๑๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  ขอเลื่อนเป็นวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 โดยได้นําเรื่องดังกล่าวพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการเม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  
มีมติใหเ้สนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๓ พิจารณากําหนดประเด็นเร่ืองที่ช้ีนํา หรือแก้ปัญหาสังคมในการประเมินคุณภาพภายนอก 
    รอบทีส่าม 
                  สรุปเรื่อง 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา     
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อยู่ในลําดับท่ี ๓๕ ของกลุ่มสถาบัน รวม ๗๓ สถาบันท่ีจะได้รับการประเมิน            
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในการประเมินนีมี้การกําหนดตัวบ่งชี้ในการประเมิน  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘  ผลการชี้นํา  ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ สมศ.ได้กําหนด  ประเด็นเรื่องท่ีชี้นําหรือแก้ปัญหา
สังคม  ให้มหาวิทยาลัยเลือกดําเนินการ ๒ ประเด็น  จากจํานวน ๑๗  ประเด็น  ได้แก่ 
 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ  บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สุขภาพ  ค่านิยมและจิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  
นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงาน  สิ่งแวดล้อม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  
ความฟุ่มเฟือย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  การน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอพียงแบบอย่าง 
 การเลือกดําเนินการใน ๒ ประเด็นนั้น  ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยด้วย  
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  
๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ แล้ว  เห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้เลือกในประเด็นการส่งเสริม  และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และประเด็นสุขภาพ  ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ  และดําเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง 
 จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๑.  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
  “ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘  ผลการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
  สถาบนัอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง ....................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
  .... ท้ังนี้ประเด็นเรื่องท่ีชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ
ในแต่ละเรื่องนั้น  ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเลือกประเด็นการดําเนินการท่ีจะรับการประเมิน  ในตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๔ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
  ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้ง ท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ได้มีการพิจารณากรณี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ            
ขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อมหาวิทยาลัย  และยังมีปัญหาการดําเนินการเนื่องจาก ยังมิได้มีการกําหนด
วิธีดําเนินการอุทธรณ์คําสั่งโทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานไว้  สภาจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
แก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้อยู่  ให้มีการระบุวิธีดําเนินการอุทธรณ์คําสั่งโทษวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงาน            
เพ่ือสามารถดําเนินการในกรณีนี้ได ้
 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า  ควรดําเนินการเรื่องนี้โดยออกเป็นระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ฉบับท่ี ๒  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับ  สําหรับส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได”้ 

 ๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
               “หมวด ๔ ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์  และวิธีการอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของพนักงานให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด” 
 ประเด็นเสนอพจิารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๕ พิจารณากําหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  สําหรับข้าราชการและ 
  พนักงานที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
                  สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในรอบการประเมินท่ี ๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการได้รับการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เป็นต้น
ไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ในประกาศฯ กําหนดให้ผู้ท่ีจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง  ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับตามท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และ
พนักงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้กําหนดระดับผลการประเมินไว้ ๕ ระดับ ตามคะแนน
การประเมินท่ีได้  คือ 
  

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 
๑.  ดีเด่น 
๒.  ดีมาก 
๓.  ด ี
๔.  พอใช ้
๕.  ต้องปรับปรุง 

๙๐ – ๑๐๐ 
๘๐ – ๘๙ 
๗๐ – ๗๙ 
๖๐ – ๖๙ 
ต่ํากว่า  ๖๐ 

 

 และยังมิได้มีการกําหนดระดับผลการประเมินข้ันต่ํา  ท่ีจะให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนไว้  ในการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ได้มีการพิจาณา
ประเด็นนี้  แล้วเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ว่าข้าราชการ และพนักงานท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน  ควรมีผลการประเมินไม่ต่ํากวา่ระดับพอใช ้
 จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 “ข้อ ๙  ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผล
คะแนนและให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินออกเป็นห้าระดับ  โดยใช้ระดับผลการประเมิน และช่วงคะแนน  
ดังนี ้
 
 
 



 
  

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 
๑.  ดีเด่น 
๒.  ดีมาก 
๓.  ด ี
๔.  พอใช ้
๕.  ต้องปรับปรุง 

๙๐ – ๑๐๐ 
๘๐ – ๘๙ 
๗๐ – ๗๙ 
๖๐ – ๖๙ 
ต่ํากว่า  ๖๐ 

 
 ๒.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
               “ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้ง  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี ้

(๑) ในครึ่ งปี ท่ีแล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ํ ากว่าระดับตามท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

(๒) ………………………………………………..” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณากําหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการข้ันต่ํา  ท่ีจะให้เลื่อนข้ันเงินเดือนได ้
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันท่ี   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

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