
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภ ัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๔/๒๕๕๔ 

วันที่   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ช้ัน ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑ ผลการอนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษา 

 ๓.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือทราบ 

                     ๔.๑ รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   

 ๕.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

 ๕.๒ พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   ๕.๓ พิจารณารายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

   ๕.๔ พิจารณา (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   ๕.๕ พิจารณาคัดเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                       วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ 

                         วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔   เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม   

๒๕๕๔  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๒  หนา     

ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๓/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

รายนามกรรมการผูมาประชุม    

๑.  ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

๒.  นายบุญชู นาถวงษ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      

๓.  รองศาสตราจารยกวี ศิริโภคาภิรมย   อธิการบดี    กรรมการ 

๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

๕.  นายศุภธี     โตสกุล  ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยอุไร เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยประชาติ วัชรบัณฑิต ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๑.  อาจารยบุญสนอง  เภาคํา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยพรรณนิภา  เดชพล ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๓  ผูชวยศาสตราจารยเพชรสุดา เพชรใส  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๔.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๗.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๘.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๙.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๒๐.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๒๑.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 

                                                                                                                                                    

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     

๑.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต 

๒.  นางดวงสมร   วรฤทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๓.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

 

/รายนามผูเขารวมประชุม.... 

 
 



๒ 
 

 

รายนามผูเขารวมประชุม   

๑.  อาจารยศราวุธ  เสียงแจม รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย ภูสําล ี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๓.  อาจารยเนติ   เฉลยวาเรศ ผูชวยอธิการบดี 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ ออนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยสกล นันทศรีวิวัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๗.  รองศาสตราจารยนันทนา แจงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

๙.  นางภัคจิรา   แทนทอง ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 

๑๑.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม  ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ

ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

 ๑.๑  ขอเชิญเขารวมการสัมมนา เร่ือง “การวัดคุณภาพบัณฑิต Collegiate Learning 

  Assessment (CLA) : หลักการ แนวปฏิบัติและประเด็นทาทาย” 

  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ดวยสถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญ

นายกสภามหาวิทยาลัยเขารวมการสัมมนา เรื่อง “การวัดคุณภาพบัณฑิต Collegiate Learning Assessment 

(CLA) : หลักการ แนวปฏิบัติและประเด็นทาทาย”  ในวันศุกรท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมแกรนดฮอลล ชั้น ๑ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหแจงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยทราบ  โดยฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะสําเนาแจงกรรมการฯ ในโอกาสตอไป  

  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 
๒.๑  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุมหนา ๑ – ๑๘ 

 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  โดยไมมีการแกไข  

 /๒.๒  อาจารยตระกล  จันทสุนทร .... 

 



๓ 
 

๒.๒  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ และ ๕.๑๙  เม่ือวันท่ี  

๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมลับ   

 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ (การประชุมลับ)  โดยมี                

การแกไข  ดังนี้  

 -   เอกสารหนา ๑ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘  ยอหนาท่ีสอง บรรทัดท่ีเจ็ด  ขอความ “กรณีท่ีสอง            

ถาประสงคจะใหอุทธรณฯ ตอฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ก็ตองระบุไวในขอบังคับ....”  แกเปน  “กรณีท่ีสอง            

ถาประสงคจะใหอุทธรณฯ ก็ตองระบุไวในขอบังคับ....”    
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ซ่ึงไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ แลว  โดยกองนโยบายและแผนไดดําเนินการแกไขตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยให

ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  

  ๑.  เพ่ิมยุทธศาสตรพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา เปนยุทธศาสตรท่ี ๔ 

  ๒.  กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในแตละเปาประสงคใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

  ๓.  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานระดับสากล เพ่ิมกิจกรรม/โครงการวิธีพัฒนา              

การเรียนการสอน บูรณาการดานคุณธรรม  จริยธรรมดวยรูปแบบตางๆ 

  ๔.  ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพคณาจารยเพ่ิมกิจกรรม/โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู

โดยหนวยงานพัฒนาอาจารย (Teaching Academy) 

  ๕.  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เพ่ิมรายละเอียดในมาตรการ ๕.๑.๕ จัดตั้งหนวยงานภายในท่ีมิใชสวนราชการ

มีฐานะเทียบเทาคณะ ๔ หนวย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  

  ๑.  เพ่ิมยุทธศาสตรพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา เปนยุทธศาสตรท่ี ๖ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  

  ๑.  ยุทธศาสตรท่ี ๑ เรียงลําดับ กิจกรรม/โครงการใหม 

  ๒.  ยุทธศาสตรท่ี ๓ เรียงลําดับ มาตรการและกิจกรรม/โครงการใหม 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  

  ๑.  ยุทธศาสตรท่ี ๔ เปลี่ยนชื่อเปน พัฒนาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒.  ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมกิจกรรม/

โครงการถายทอดและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖.... 



๔ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖  

  ๑.  เพ่ิมยุทธศาสตรพัฒนาระบบการหารายไดของมหาวิทยาลัย เปนยุทธศาสตรท่ี ๕ 

  ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใหตอบสนองตอกิจกรรม/โครงการและ               

ใหไดตัวชี้วัดตามท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตใหได

มาตรฐานระดับสากลและการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ  มาตรการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกเขตท่ีตั้งใน

ตางประเทศ  โดยมีโครงการเปดหลักสูตร International Program, English Program และ Thai Program                

ซ่ึงไมแนใจวาสวนนี้มีการพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ แลวหรือไม 

  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวได

พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ แลว  โดยท่ีประชุมเห็นชอบ                    

ในหลักการไวแลว 

   มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 

๒๕๕๘   
 

 ๓.๒  พิจารณาขอเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ไดมีการพิจารณาถึงประเด็นขอกฎหมาย นิยามคําวา 

คณาจารยประจําและขาราชการ  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนขอกฎหมาย

เก่ียวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  จํานวน ๕ ทาน  

บัดนี้คณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาขอกฎหมายเก่ียวกับขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ        

พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว  โดยพิจารณาเปนสองประเด็น  ดังนี้ 

 ประเด็นแรก  เห็นวาขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เนื่องจากนิยามคําวา

คณาจารยประจํา หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดวย  แตคําวาขาราชการ  หมายความเฉพาะ

ขาราชการตามมาตรา ๔ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                  

พ.ศ. ๒๕๔๗  ซ่ึงไมรวมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

 ประเด็นท่ีสอง  อาจจะตีความโดยกฤษฎีกาท่ีเคยตีความเรื่องดังกลาว  ซ่ึงหมายรวมถึงพนักงานดวย 

 คณะกรรมการฯ จึงเห็นวา ถาจะไดขอยุติในแนวทางท่ีดีควรจะเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาพิจารณาประเด็นขอกฎหมายดังกลาว  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ี

โดยตรงในการพิจารณาขอกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

 อาจารยบุญสนอง  เภาคํา  ผูแทนคณาจารย  แจงวา  ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ซ่ึงระบุชัดเจนวา “ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย

ประธานสภาและกรรมการสภา ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย....”  เพราะฉะนั้น             

บุคคลท่ีอยูในสภาคณาจารยจะมีสองกลุม คือ คณาจารยประจํา ซ่ึงจะเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได  

 

/และขาราชการ ซ่ึงหมายถึง .... 

 



๕ 
 

และขาราชการ ซ่ึงหมายถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จึงมีความเห็นวาการตีความขอกฎหมายใน

ประเด็นแรกถูกตองแลว  แตก็เห็นดวยถาจะเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตีความ 

 ผูชวยศาสตราจารยเพชรสุดา  เพชรใส  ผูแทนคณาจารย  แจงวา  ขอทราบความหมายของ

พนักงานสายสนับสนุนวาตีความกวางแคไหน 

 นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  พนักงานสายสนับสนุน  นาจะหมายถึงพนักงาน                    

ท่ีไดรับการบรรจุตามขอบังคับฯ วาดวยพนักงาน 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  จากเดิมเม่ือมหาวิทยาลัยอยูใน

ระบบขาราชการจะมีบุคลากรอยูสองประเภท คือขาราชการ และลูกจาง  ตอมารัฐบาลเริ่มจํากัดจํานวนขาราชการ

รวมท้ังลดจํานวน  จึงนํางบประมาณมาจางพนักงานราชการ  และพนักงาน  โดยแบงงานออกเปนการบริหาร

วิชาการ  คณาจารย  และสายงานสงเสริมวิชาการ  ซ่ึงตามความคิดนั้นคําวาสายงานสงเสริมวิชาการ  หมายถึง    

ผูท่ีทํางานท่ีไมใชคณาจารยและบริหารวิชาการ ในภารกิจตางๆ 

 รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  แจงวา  มหาวิทยาลัยมีพนักงานสายสนับสนุน

สองประเภท คือ  ประเภทแรกรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินซ่ึงมีจํานวนนอย  สวนประเภทท่ีสอง                       

รับเงินเดือนจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบผลการพิจารณาขอกฎหมายเก่ียวกับขอบังคับฯ วาดวยสภา

คณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  จากการนําเสนอของคณะกรรมการฯ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  และ

มอบใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือหารือในประเด็นดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 ๓.๓  พิจารณาเปลี่ยนแปลงการอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  ออนไสว   คณบดีคณะครุศาสตร  นําเสนอ  ดวยคณะครุศาสตรได

ตรวจสอบพบวา ในการอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกนักศึกษา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 

มีนักศึกษา จํานวน ๒๙ คน ในหมูเรียน ๕๒๒๑๖๐๒๒๕ ดังรายชื่อท่ีแนบ  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูแลวนั้น  นักศึกษาดังกลาวยังปฏิบัติงานในรายวิชาฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาไมครบถวน  แตคณะได

อนุมัติผลการเรียนไปแลวเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔  ซ่ึงจะมีผลตอนักศึกษาในการขอใบประกอบวิชาชีพครูจาก

คุรุสภา  ในการนี้คณะไดแจงใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  วันท่ี  ๑๑  มีนาคม  

๒๕๕๔  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ของนักศึกษาจํานวน ๒๙ คน ดังกลาว  ซ่ึงอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  และขอใหอนุมัติในการประชุม

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  โดยเปนการสําเร็จการศึกษาในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

   อนึ่ง เนื่องจากนักศึกษา หมูเรียนจํานวน ๖ คน  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู ไปแล ว ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๕/๒๕๕๓ วันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จํ านวน ๕ คน และ                                                      

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑ คน ดังรายชื่อในบัญชีท่ีแนบ ภายหลังไดตรวจสอบ

พบวา ณ วันท่ีสําเร็จการศึกษายังปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาไมครบถวน  และบัดนี้ไดปฏิบัติงานครบถวนแลว   

 

/จึงขอเสนอใหยกเลิก .... 



๖ 
 

จึงขอเสนอใหยกเลิกวันอนุมัติใหประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากเดิมเปนอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  

วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ แทน  โดยเปนการสําเร็จการศึกษา ณ วันท่ี ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงวันอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

    ๑.  ยกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของนักศึกษาจํานวน ๒๙ คน  ในคราวประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  และอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  โดยเปนการสําเร็จ

การศึกษาในวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

    ๒.  ยกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของนักศึกษาจํานวน ๕ คน  ในคราวประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓  และอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  โดยเปนการสําเร็จ

การศึกษาในวันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

     ๓.  ยกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของนักศึกษาจํานวน ๑ คน  ในคราวประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓  และอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  โดยเปนการสําเร็จ

การศึกษาในวันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 

 ๔.๑  รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 

              นางภัคจิรา  แทนทอง  ผูอํานวยการกองคลัง  นําเสนอ  รายงานสรุปรายรับ รายจายและยอดเงิน

คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ประเภท

เงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เ งินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                          

เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                 

การประชุม     

 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  

๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

     อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๒๗๒  คน   ดังนี้ 

  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๖๔  คน  ดังนี้ 

   -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๗  คน 

              สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๑๑  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร          ๒๔  คน    

                       

/- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) .... 

 



๗ 
 

 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 

                       สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป              ๒๒  คน 

  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน      ๒๐๐     คน 

  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๘ คน  ดังนี้ 

        นักศึกษาภาคปกติ 

   สาขาวิทยาศาสตร  

    - ปริญญาตรี    ๑  คน 

   สาขาการบริหารธุรกิจ 

    -  ปริญญาตรี    ๑  คน 

   นักศึกษา กศ.บป. 

   สาขาวิทยาศาสตร  

    - ปริญญาตรี    ๒  คน 

   สาขารัฐประศาสนศาสตร  

    - ปริญญาตรี    ๑  คน 

   สาขาการบริหารธุรกิจ 

    -  ปริญญาตรี    ๓  คน 

 อนึ่ง เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จะมีการสอบบรรจุขาราชการครูโดยเริ่มรับสมัครตั้งแตวันท่ี  

๔ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๔  ในการนี้ผูมีสิทธิ์สมัครตองเปนผูท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตทําการสอน  

และผูท่ีจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตทําการสอนได  ตองมีหลักฐานวาไดรับอนุมัติปริญญา  

ประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว 

 แตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๓ 

นั้น  ไดรับการอนุมัติผลการเรียน  จากคณะกรรมการประจําคณะ  ในวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  จึงไมสามารถ

ดําเนินการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาไดทัน  ในการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ นี้  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอใหทานนายกสภา พิจารณาใหดําเนินการขออนุมัติการใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษากลุมนี้  

โดยการเวียนแจงขอมติเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ใหรวมถึงผูสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไดรับการอนุมัติสําเร็จ

การศึกษาในชวงเวลาเดียวกันนี้ดวย 

  มติสภามหาวิทยาลัย     

๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

๒.  เห็นชอบใหดําเนินการขออนุมัติปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) ท่ีจะ

สําเร็จการศึกษา  ในภาคการศึกษาท่ี  ๓/๒๕๕๓  รวมถึงผูสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไดรับการอนุมัติสําเร็จการศึกษา

ในชวงเวลาเดียวกันนี้  โดยการขอมติเปนลายลักษณอักษร   

 

 ๕.๒  พิจารณาเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  เนื่องจากกองบริการการศึกษาซ่ึงดําเนินการ 

/เรื่องการสําเร็จการศึกษา .... 



๘ 
 

เรื่องการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  พิจารณาวาจากปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนเมษายนกําหนด

วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ซ่ึงไมสามารถท่ีจะประมวลผลและนําเสนอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไดทัน 

จึงขอความอนุเคราะหเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

  เดือนเมษายน  ๒๕๕๔  จากเดิมตามตารางประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนวันท่ี  ๒๒  

เมษายน  ๒๕๕๔  ขอเลื่อนเปนวันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  จากเดิมตามตารางประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนวันท่ี  ๑๙  

สิงหาคม  ๒๕๕๔  ขอเลื่อนเปนวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 โดยไดนําเรื่องดังกลาวพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการเม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  

มีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัยตามเสนอ 

 

 ๕.๓  พิจารณากําหนดประเดน็เร่ืองที่ช้ีนํา หรือแกปญหาสังคมในการประเมินคุณภาพภายนอก  

   รอบที่สาม 

 อาจารยเนติ  เฉลยวาเรศ  ผูชวยอธิการบดี นําเสนอ  ดวยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ไดกําหนดตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามไว

ท้ังหมด ๑๘ ตัวบงชี้  โดยตัวบงชี้ท่ี ๑๘ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ตัวบงชี้นี้ สมศ. ให

มหาวิทยาลัยเลือกดําเนินการ ๒ ประเด็น จากจํานวน ๑๗ ประเด็น  ไดแก 

 การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ  บํารุงศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย  สุขภาพ  คานิยมและจิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  

นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงาน  สิ่งแวดลอม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  

ความฟุมเฟอย  การแกปญหาความขัดแยง  สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง  การนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอพียงแบบอยาง 

 การเลือกดําเนินการใน ๒ ประเด็นตองผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยดวย  มหาวิทยาลัย

ไดพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  

๒๕๕๔ แลว  เห็นควรเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหเลือกในประเด็นการสงเสริม  และสืบสานโครงการ                     

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และประเด็นสุขภาพ  ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ  และดําเนินการ

มาอยางตอเนื่อง 

 จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบประเด็นการดําเนินการท่ีจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก รอบท่ีสาม  ในตัวบงชี้ท่ี ๑๘  โดยเลือกดําเนินการในสองประเด็น  คือประเด็นการสงเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และประเด็นสุขภาพ   

 

/๕.๔  พิจารณา (ราง) ระเบียบ .... 

 

 



๙ 
 

 ๕.๔  พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

  นายศุภธี   โตสกุล  ประธานสภาคณาจารยฯ  นําเสนอ  สืบเนื่องจากกรณี พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาไดทําเรื่องอุทธรณรองทุกขคําสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงตอสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย       

ไดทําเรื่องหารือตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความเห็น

วาควรจะปรับปรุงเพ่ิมเติมระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมท้ังมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม               

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มอบมหาวิทยาลัยจัดทําราง ระเบียบ/ขอบังคับ เก่ียวกับ        

การอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงของพนักงาน  โดยมอบหมายงานวินัยและนิติการดําเนินการ                            

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  ประเด็นสําคัญคือ การแกไขระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได

เพ่ิมเติมในฉบับท่ี ๒ เนื่องจากระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ ๒๙ ระบุวา “หลักเกณฑ 

และวิธีการอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด”  และรายละเอียดคือให

ใชตามขอบังคับฯ วาดวยการอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงท่ี ก.พ.อ. ไดกําหนดไว  แตท้ังนี้ยังมี

รายละเอียดไมเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย  จึงขอแกไขคํานิยาม  อาทิเชน  จากคําวา ก.พ.อ.  แกไขเปนสภา

มหาวิทยาลัย 

  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  จากระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย              

พ.ศ. ๒๕๕๐  หมวด ๔ การอุทธรณและการรองทุกข  ขอ ๒๙ “หลักเกณฑ และวิธีการอุทธรณ และการรองทุกข

ของพนักงานใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด” คณะกรรมการในท่ีนี้ หมายถึง คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล  เพราะฉะนั้นเม่ือออกระเบียบดังกลาว จึงควรเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการวางแนว

ปฏิบัติการอุทธรณ หรือการรองทุกขใหชัดเจน  กรณีท่ีเสนอขอแกไขมีแตเรื่องการอุทธรณลงโทษทางวินัย  ไมมี

เรื่องการรองทุกขกรณีออกจากงานเพราะไมผานการประเมิน  เพราะฉะนั้นควรใชบทบัญญัติขอ ๒๙                          

ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องนี้  และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

  นายศุภธี  โตสกุล  ประธานสภาคณาจารยฯ  แจงวา  ตามระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  

ฉบับท่ี ๒  ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๙ แหงระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช

ขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๒๙.... หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและรองทุกขของพนักงานใหเปนไปตามระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย....”  ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยมีขอบังคับฯ วาดวยการดําเนินการทางวินัยอุทธรณและ

รองทุกข  พ.ศ. ๒๕๕๑ นํามาใชกับพนักงานโดยอนุโลม  ซ่ึงมีหมวดการอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยอยางไมรายแรง  

หมวดการรองทุกขเก่ียวกับความคับของใจในคําสั่งหรือการกระทําของผูบังคับบัญชารวมอยูในขอบังคับดังกลาว

ดวย 

  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  กรณีขาราชการรองทุกขจะสิ้นสุดท่ีมหาวิทยาลัย  

แตถารองทุกขเพราะออกจากงานเหตุจากหยอนความสามารถตองรองทุกขตอ ก.พ.อ. เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะ

ไมเหมือนกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 

/ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  .... 



๑๐ 
 

  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  ปญหาคือ ถาเปนขาราชการ             

บางเรื่องจะข้ึนกับ สกอ.  แตถาเปนเรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัยจะสิ้นสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย  

  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ประเด็นสําคัญคือจะแกระเบียบฯ ขอ ๒๙ โดยเพ่ิม

ขอความใหครอบคลุม หรือจะใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องการอุทธรณ              

รองทุกขตามความเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ยอมได 

  นายศุภธี  โตสกุล  ประธานสภาคณาจารยฯ  แจงวา  จะขอแกไขระเบียบฯ วาดวยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐  เนื่องจากยังไมสมบูรณ  โดยจะขอแกไขท้ังฉบับ  และจะนําเรื่อง

การอุทธรณและรองทุกข ขอ ๒๙ ของระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยใสไวดวย 

  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา ควรแกไขระเบียบฯ วาดวย

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๒ ใหสมบูรณครบถวน  และนําสาระไปใสในระเบียบฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีตองการจะแกไข 

  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  สิ่งท่ีควรมีในระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 

ฉบับท่ี ๒ คือ เรื่องอุทธรณลงโทษวินัยอยางรายแรง ท่ีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก กับการรองทุกขกรณีถูก      

ไลออกจากงานคือประเมินแลวไมผานสามารถอุทธรณไดภายในก่ีวัน ยื่นตอใคร  และกรณีกอนหนานี้ก็ถือวาเปน

การยื่นอุทธรณตามระเบียบนี้ 

  อาจารยบุญสนอง  เภาคํา  ผูแทนคณาจารย  แจงวา  จากราง ระเบียบฯ วาดวยพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๒ ขอ ๓  ท่ีระบุวา “พนักงานผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือ                    

ไลออก....”  แตในระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  หมวด ๓ วินัย และการดําเนินการทาง

วินัยขอ ๒๒  โทษทางวินัยของพนักงานมี ๕ สถาน  ซ่ึงไมมีคําวาปลดออก หรือใหออก  เพราะฉะนั้นควรจะตอง

แกไขใหเปนไปตามโทษทางวินัยของพนักงานหรือไม 

 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณการลงโทษวินัยรายแรงของ

พนักงานฯ โดยใหปรับแกตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

 ๕.๕  พิจารณากําหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  สําหรับขาราชการและ 

  พนักงานที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

   ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยได

ออกขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการฯ และพนักงานฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งจะดําเนินการประเมินตั ้งแต ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ถึง  ๓๑  

มีนาคม  ๒๕๕๔  โดยไดกําหนดระดับผลการประเมินไว ๕ ระดับ  ตามคะแนนการประเมินท่ีได คือ 

  ๑.  ระดับดีเดน    ๙๐ – ๑๐๐  คะแนน 

  ๒.  ระดับดีมาก    ๘๐ – ๘๙  คะแนน 

  ๓.  ระดับดี    ๗๐ – ๗๙  คะแนน 

 

/๔.  ระดับพอใช.... 



๑๑ 
 

  ๔.  ระดับพอใช    ๖๐ – ๖๙  คะแนน 

  ๕.  ตองปรับปรุง    ตํากวา ๖๐ คะแนน 

  และยังมิไดมีการกําหนดระดับผลการประเมินข้ันต่ําท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไว  แตใน

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ขอ ๘ ไดกําหนดวา “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงจะ

ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง  ตองอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ 

  (๑ )   ในครึ่ งป ท่ีแล วมามีผลการประเ มินการปฏิบัติราชการไมต่ํ ากวาระดับตามท่ีสภา

สถาบันอุดมศึกษากําหนด....” 

  มหาวิทยาลัยจึงตองขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเกณฑข้ันต่ําท่ีจะใชเลื่อนระดับเงินเดือนได  

และในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ไดมี

การพิจารณาประเด็นนี้ แลวเห็นควรเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวาขาราชการ และพนักงานท่ีจะไดรับการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือน ควรมีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับพอใช  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  นายโอภาส  เขียววิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ถาระดับผลการประเมินต่ํากวา ๖๐ คะแนน ถือวาเปน

การประเมินไมผาน จึงตองมีการปรับปรุงพัฒนา  ถาหากนํามาใชในการเลื่อนเงินเดือนก็ตองถือวาไมผานเกณฑดวย 

 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการกําหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  สําหรับ

ขาราชการและพนักงานท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ตองมีผลการประเมินไมต่ํากวา  ๖๐  คะแนน 

หรือไมต่ํากวาระดับพอใช  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 ๖.๑  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจงวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงาน

ประจําปสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงขอมอบใหคณะกรรมการทุกทาน 

  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๖.๒  นายศุภธี  โตสกุล  ประธานสภาคณาจารยฯ  แจงวา  ตามขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ซ่ึงออกตามมาตรา ๒๓  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  

ความวา “หลักเกณฑ  วิธีการ  คุณสมบัติการสรรหา การแตงตั้งประธานสภาคณาจารยและกรรมการท่ีเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย”  จึงเปนท่ีมาของขอบังคับดังกลาว  และเม่ือมหาวิทยาลัยมีการเลือกตั้งกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ  ซ่ึงไดกรรมการมาตามองคประกอบ  รวมท้ังมาตรา ๒๔(๓) “พิทักษผลประโยชนของ

มหาวิทยาลัย....” ก็เปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นสภาคณาจารยและขาราชการจึงควรเปนสิทธิ์ของ              

ทุกคนท่ีมาจากการเลือกตั้ง  และขอหารือในประเด็นท่ีขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ                  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๓  ระบุวา  “ใหเรียกประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง” นั้น จะปฏิบัติหนาท่ีตอไปหรือตองรอ            

การตอบขอหารือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากอน 

  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  เม่ือใดท่ียังไมมีการวินิจฉัย หรือมี

ขอยุติ  ก็ถือวาสิ่งท่ีทําไปแลวยังมีผลอยู  ดังนั้นการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการตองดําเนินการไปตาม

ขอบังคับฯ ตอไป จนกวาจะไดขอยุติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

/มติสภามหาวิทยาลัย.... 



๑๒ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    ใหสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการในภาระหนาท่ีตามขอบังคับฯ                

วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดตอไป  จนกวาจะไดขอยุติเรื่องสภาคณาจารยและขาราชการ

ท่ีไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๔.๔๕   น.  
 

  

          (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 

 

 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

 

                      (อาจารยตระกล  จันทสุนทร) 

                                                                                  เลขานุการ                                                                

                                                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔                              

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

 ๓.๑ ผลการอนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผูสําเร็จการศึกษา 

 โดยการขอมติเปนลายลักษณอักษร 

                 สรุปเรื่อง 

               จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔               

ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑  เห็นชอบใหดําเนินการขออนุมัติปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) ท่ี

จะสําเร็จการศึกษา  ในภาคการศึกษาท่ี  ๓/๒๕๕๓  รวมถึงผูสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีไดรับการอนุมัติสําเร็จ

การศึกษาในชวงเวลาเดียวกันนี้  โดยการขอมติเปนลายลักษณอักษร นั้น 

 บัดนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดสงหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติใหปริญญา และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแลว  สรุปผลการพิจารณาของกรรมการ            

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “ขอ ๒๙  ในกรณี ท่ี มี เหตุผล  ความจํ า เปน เร งด วนเ ก่ียว กับการอนุ มัติ ใหปริญญา  

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ตามาตรา  ๑๘ (๔) 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการรับรองรายงานการประชุม  นายกสภา

มหาวิทยาลัยอาจขอมติเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนดเวลา  เม่ือไดรับมติเห็นชอบไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดแลว  ใหถือวาเปนมติของสภา  และใหแจงมตินั้นใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม

ครั้งตอไป” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  รับทราบผลการดําเนินการอนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  โดยการขอมติเปน          

ลายลักษณอักษร 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔     

                  วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔                              

 

 ๓.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษา 

                 สรุปเรื่อง 

               ดวยคณะครุศาสตรไดตรวจสอบพบวา  ในการอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกนักศึกษา                  

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓  จํานวน ๑๔ คน  ในหมูเรียน  ๕๒๒๑๖๐๒๒๑  และในการ

ประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  จํานวน ๒๓ คน  ในหมูเรียน  ๕๒๒๑๖๐๒๒๖ ดังรายชื่อท่ีแนบ  ซ่ึงไดรับอนุมัติให

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแลวนั้น  แตนักศึกษาไมสามารถนําไปขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาได  

เนื่องจากผิดเง่ือนไขของคุรุสภา 

 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ของนักศึกษาจํานวน ๓๗ คน ดังกลาว  และขอใหอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔  โดยเปนการสําเร็จ

การศึกษาในวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “ มาตรา ๑๘ (๔)  อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  พิจารณาเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงวันอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                          วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรือ่งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 

 ๔.๑  รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 

                  สรุปเรื่อง 

                ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา

รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน

เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงงานคลังไดจัดทํา

รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร   และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจําเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๔

ประจําเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๔  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                        วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

       สรุปเรื่อง 

 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               

พ.ศ. ๒๕๕๑  และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            

ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร

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

และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

เทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดผานการ

พิจารณาของสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๐  

เมษายน  ๒๕๕๔ 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-

บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

                ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๒ พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

                        สรุปเร่ือง 

 ตามท่ีกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป  ไดครบ

วาระการดํารงตําแหนง  ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔  และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา              

เพ่ือสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับฯ วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  แลวนั้น  

              บัดนี้คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ โดยดําเนินการ ตามขอ ๘  แหง

ขอบังคับ ฯ ดังกลาว แลว ดังนี้ 

 ๑)  ประชุมคณะกรรมการสรรหาเม่ือวันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  เพ่ือกําหนดจํานวนผูทรงคุณวุฒิ  

และหลักเกณฑการดําเนินการสรรหา 

 ๒)  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหา กําหนดใหเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ระหวางวันท่ี   

๑๖ -  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 ๓)  ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ตามจํานวนท่ีกําหนด เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 

  บัดนี้คณะกรรมการไดดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑๕ คน 

ดังรายชื่อเรียงลําดับตัวอักษร ในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ขอ ๔ “........................................................ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา             

สิบคน จากผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง” 

            ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม  และจริยธรรม เปนท่ียอมรับในสังคม 

(๒) มีความเปนผูนํา และความสามารถในการบริหารอันเปนประโยชนตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

(๓) มีความสนใจ และเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) มีความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

(๕) มีสถานภาพทางสังคมซ่ึงเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๖) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแกตําแหนงหนาท่ี    

 



 

 

 

             ขอ ๘   ระบุวา “ใหคณะกรรมการสรรหา มีหนาท่ีสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ....................................... 

แลวจัดทําเปนบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับอักษรพรอมประวัติ ขอมูลรายละเอียดท่ีใชประกอบการพิจารณา เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๓ พิจารณารายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

                  สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  และหนวยงานตางๆ  

ไดดําเนินการตามแผนดังกลาว บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนดังกลาว  รวมท้ังได เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัยแลว  เม่ือวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔   มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา      

ใหความเห็นตอรายงานดังกลาวตอไป 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

 “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 ๒. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 

   เกณฑมาตรฐาน  

 ๕.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงาน

ตอสภาสถาบัน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบ และใหความเห็นเก่ียวกับรายงานท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๔ พิจารณา (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

                  สรุปเรื่อง 

 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมา และแหลงใชไป

ของเงินท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับ

ขอกําหนดในการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาดวย  จึงไดดําเนินการจัดทํา(ราง) แผนกลยุทธ               

ทางการเงินดังกลาวข้ึน  และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  ๒๕  

เมษายน  ๒๕๕๔ แลว  เพ่ือใหแผนดังกลาวมีความสมบูรณ รวมท้ังสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

 “กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย                 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม               

การอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ” 

 ๒. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

   เกณฑมาตรฐาน  

 ๑.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  ใหความเห็นชอบ แผนกลยุทธทางการเงิน 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                         วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

 ๕.๕ พิจารณาคัดเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

                  สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปจจุบันท่ีมี

วาระการดํารงตําแหนง ๓ ป  และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เปนตนมานั้น  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 

เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และสภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                   

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  แลวนั้น  

              บัดนี้คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตาม ขอ ๖  แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗  แลว ดังนี้ 

               ๑) จัดประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔  กําหนดหลักเกณฑ และกําหนด

ชวงเวลา และวิธีการรับการเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  

 ๒) ออกประกาศ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กําหนดใหรับการเสนอชื่อจากคณาจารยและ

ขาราชการประจํา ระหวางวันท่ี ๑ - ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๔  

                ๓) ดําเนินการตาม ขอ ๖ (๕) แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗  “พิจารณาดําเนินการ               

สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ .........  พรอมท้ังจัดทําประวัติ  

ผลงานของผูไดรับการเสนอชื่อใหครอบคลุมทุกสาขา ตามมาตรา ๑๖ (๕) สาขาละไมเกินสามคน และเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา”  เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  โดยมีผูผานการสรรหา จํานวน  ๑๙  คน                       

ดังรายละเอียด และขอมูล ในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  มาตรา ๑๖ (๕ )  “. . . .  ผูทรงคุณวุฒิดั งกลาวตองมาจากผู มีความรู  ความเชี่ยวชาญ                         

ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน 

การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภา

เห็นสมควร  ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวา    

ก่ึงหนึ่ง .....” 

 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา                      

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

              ขอ ๔  คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีคุณสมบัติอ่ืน ดังนี้ 

 



 

 

 

 ๑)  เปนผูมีคุณธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม 

 ๒)  เปนผูท่ีสามารถอุทิศเวลา และเอ้ือประโยชนใหแกงานมหาวิทยาลัย 

 ๓)  ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

             ขอ ๗  ระบุวา “ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๑) , (๒) , (๓) , (๔)  พิจารณา

คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ ตามขอ ๖ (๕) ใหเหลือเพียงสาขาละ       

หนึ่งคน รวมจํานวนสิบเอ็ดคน” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๔ 

                                                                                        วันท่ี   ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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