
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
------------------------    

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๓.๒ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
 ๓.๓  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
 ๓.๔ พิจารณารายงานผลการสอบทาน การพิจารณาเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิใช่เป็น 
  ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๓.๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓.๖ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ….  
 ๓.๗  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนของ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ….  
 ๓.๘ พิจารณาทบทวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓.๙ พิจารณาเห็นชอบการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๑๐ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. …. 
 ๓.๑๑ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์  พ.ศ. …. 
 ๓.๑๒ พิจารณาการกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ  
 ๓.๑๓ พิจารณาข้อหารือเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 ๓.๑๔ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (การประชุมลับ) 
 ๓.๑๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
  (การประชุมลับ) 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 



 
 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
 ๕.๒ รายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น ๗ 
 ๕.๓ สรุปผลการศึกษาดูงานเบ้ืองต้นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 
 

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



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม   
๒๕๕๕  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๕  บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ 
หน้า ๑๐ 

บรรทัดที่ ๑๖ 
 

“๒.  เรื่องการพิจารณาข้อบังคับฯ 
ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา….” 

“๒ .   เ รื่ อ งการ พิจารณาข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติมอบรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา….” 

 

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



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง อาคารสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
----------------------   

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

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 
 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓.  รองศาสตราจารย์เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๘.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๙.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๐.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  
 

 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากในการประชุมครั้งน้ีนายกสภา
มหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ซึ่งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๓ ระบุว่า  “เมื่อไม่มี       
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้กรรมการที่มีอายุสูงสุดที่มาประชุมทําหน้าที่ประธานช่ัวคราว เพ่ือให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้หน่ึงผู้ใดเป็นประธาน”  ซึ่งในที่น้ีผู้อาวุโสสูงสุดคือ รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ 
อธิการบดี   

รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี  ขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหน่ึง
ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม   

ซึ่งที่ประชุมได้เลือก นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม    
นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ตรวจสอบ

เห็นว่ากรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  การเปล่ียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารในกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักฯ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ โดยมีผู้บริหารได้รับ
เลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  เงินงอก  

/และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ... 



๓ 
 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๒ การประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้ัน 
 บัดน้ีคณะทํางานเตรียมการจัดประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดทํา
กําหนดการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  และขอความกรุณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้จัดช่วงเวลาสําหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งว่า  ขอให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ในการประชุมดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรีได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ด้วย  
ซึ่งจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรรมการสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้า  ส่วนการประชุมแยกกันแต่ละสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ น้ัน จะเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
จะทําหนังสือเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง  ซึ่งรายละเอียดในการประชุมดังกล่าวฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๕ อีกคร้ัง 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๕ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน             
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ               
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  บัดน้ี  
กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญา

มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๘๘  คน   ดังน้ี 
/๑.  ปรญิญามหาบัณฑิต... 



๔ 
 

 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๘  คน  ดังน้ี 
  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๔  คน 
  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๓๔  คน  
  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 

   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๑๐  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๗    คน 
 ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๑๓๓  คน  ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๗  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๕  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๙๖  คน 
  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งว่า นักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตจัดทําวิทยานิพนธ์หรือไม่  ซึ่งมีบางมหาวิทยาลัยพบปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ไม่มี
ความรู้เรื่องของรายวิชาสถิติ 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย... 



๕ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า  การศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีทั้งจัดทําวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ  ส่วนขั้นตอนการจบของนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตน้ัน  จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และมีกรรมการสาขาวิชารับผิดชอบ    
ในการจัดผู้สอน/จัดผู้ควบคุม  ซึ่งไม่พบปัญหาดังกล่าว 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี  แจ้งว่า  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์ก่อนจบการศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเท่ียง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากเอกสารหน้า ๑๒ ของระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต เหตุใด ลําดับที่ ๑  นางสุพัฒนา  บัวผ่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา      
การจัดการทั่วไป จึงสําเร็จการศึกษาวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  จากเอกสารรหัสนักศึกษาของ               
นางสุพัฒนา  บัวผ่อง  คือ ๔๗๖๒๐๕๕๐๔  ซึ่งเข้าศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามระเบียบเดิมน้ันมหาวิทยาลัยฯ 
จะอนุมัติในวันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  แล้วสามารถนําวิทยานิพนธ์ไปแก้ไขได้  โดยท่ีนักศึกษาอาจจะใช้
เวลาในการแก้ไขนาน จึงเป็นเหตุให้ส่งรูปเล่มล่าช้า  ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวอาจจะเป็นนักศึกษาตกค้างที่ใช้
ระเบียบเดิมของมหาวิทยาลัยฯ  
  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรจัดทําคําช้ีแจงเพ่ืออธิบายว่า
กรณีดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต  โดยขอให้เพ่ิมเติมเหตุผลว่าเหตุใดนางสุพัฒนา  บัวผ่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป จึงสําเร็จการศึกษาวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑   
 

 ๓.๒ พิจารณารายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๕  ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ น้ัน 
  บัดน้ี  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ดังน้ี 
  ๑.  การตรวจสอบข้อมูลตามที่กรรมการเสนอ  พบว่า 
   ๑.๑  มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดต้ังกล้องวงจรปิด ทั้งสิ้น ๑๙๒ ตัว  
    ๑.๒  มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสมัครพนักงานราชการในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        
โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาด้านการบัญชีให้ไปปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี รวม ๘ คน ให้ไปปฏิบัติงานประจํา
หน่วยงาน คณะทุกคณะ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานละ ๑ คน  ทั้งน้ีได้ให้พนักงานดังกล่าว
ทดลองฝึกปฏิบัติงานที่กองคลัง ก่อนส่งไปประจําหน่วยงาน 

/๒.  ในรายการการจัดการความเสี่ยง... 
 



๖ 
 

  ๒.  ในรายการการจัดการความเส่ียง ที่ได้รายงานว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยังมิได้ดําเนินการ
ตามแผน (X)  หรือดําเนินการไม่ครบถ้วนตามแผน (O) น้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดําเนินการเพ่ิมเติมแล้ว ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  คือ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕   
  ๓.  ได้นําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  อาทิ พิจารณารายการที่ยังมิได้ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ การตรวจสอบข้อมูล
เบ้ืองต้น การกําหนดพ้ืนที่ และบุคคลที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน  และการกําหนดผู้รับผิดชอบจัดการความเสี่ยง               
ให้ชัดเจน   
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งว่า ประเด็นที่น่าสนใจคือ 
เรื่องการติดต้ังกล้องวงจรปิด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  มหาวิทยาลัยฯ ควรติดกล้องวงจรปิดบริเวณถนน
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ด้วย  และเรื่องจุดเสี่ยงภัยต่างๆ  มหาวิทยาลัยฯ ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสํารวจ
จุดเสี่ยงภัยในมหาวิทยาลัยฯ 
  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  การรายงานผลการดําเนินการ
ดังกล่าวสามารถนําเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือบ่งบอกผลการประเมินได้  ซึ่งขอเสนอเคร่ืองหมาย ๓ รูปแบบ  
คือ X = ยังมิได้ดําเนินการ  , สลับ = อยู่ระหว่างดําเนินการ และ O = ดําเนินการแล้ว  เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้น 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ ช้ีแจงว่า  จากเอกสาร เคร่ืองหมายที่นํามาใช้เพ่ือบ่งบอก
ผลการประเมินน้ัน เป็นมาตรฐานในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการกําหนดไว้แล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ              
จะรับข้อเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปใช้สําหรับการรายงานผลในการประเมินครั้งต่อไป 
  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรแก้ไขคําว่า “ผลการประเมิน” เป็น 
“ผลการดําเนินงาน”  เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้น 
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือไม่ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร เลขานุการ แจ้งว่า  มิได้มีการกําหนดให้นําแผนบริหารความเสี่ยง
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  แต่ให้คณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณาอนุมัติ  และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย   
   มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับการ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาเคมี   
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์ 

/และเทคโนโลยี... 



๗ 
 

และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  
๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบของ               
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  และรับข้อเสนอแนะดังที่กรรมการเสนอ 
 

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

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

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ 

/และ ๗ พฤศจิกายน... 
 



๘ 
 

และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ             
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา                     
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  และรับข้อเสนอแนะดังที่กรรมการเสนอ 
 

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

 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ขอแก้ไขเอกสารหน้า ๓  ข้อความ 
“วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๖ หน่วยกิต”  แก้ไขเป็น  “วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๕ หน่วยกิต หรือสหกิจ
ศึกษา ๖ หน่วยกิต” 
 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งว่า  หลักสูตรดังกล่าวเม่ือ
จบการศึกษาแล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพใดได้บ้าง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ช้ีแจงว่า  การศึกษา
หลักสูตรดังกล่าว เพ่ือนําความรู้ไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม  เช่น การคุมเครื่องจักร 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  โดยให้แก้ไข และรับข้อเสนอแนะดังที่กรรมการเสนอ 
 
 

/๔.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร... 
 



๙ 
 

 ๔.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๕๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๔ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   
                  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งว่า  ปัจจุบันการเรียน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีการเรียนรายวิชาความรู้เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป และรายวิชาความรู้
เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์หรือไม่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  มีการเรียนรายวิชากฎหมายมหาชน 
ซึ่งในระดับปริญญาตรีน้ัน นักศึกษาจะมีการเรียนในบางรายวิชาที่ได้กล่าวมาบ้างแล้ว      
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  และรับข้อเสนอแนะดังที่กรรมการเสนอ 
 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้  
    ๑.  แต่ละหลักสูตรควรกําหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่าเมื่อจบไปแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพใดได้บ้าง 
    ๒.  ควรมีการตรวจสอบช่ือย่อหลักสูตร/ แผนการเรียน/รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกันก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๓.  ช่ือปริญญาควรมีช่ือเป็นสากล  เน่ืองจากจะมีผลต่อการสมัครงานของนักศึกษา 
   ๔.  การจัดลําดับความสําคัญระหว่างความรู้กับคุณธรรมของแต่ละหลักสูตรควรเป็นเช่นไร 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ เ งินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เ งินบัณฑิตศึกษา และเงินรับฝากโครงการ               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  กองคลังได้ขอแก้ไขเอกสารหน้า ๑  ข้อความ    
“มีรายรับจากงบประมาณเงินรายได้จํานวน ๔,๗๔๙,๑๙๐ บาท….” แก้ไขเป็น “มีรายรับจากงบประมาณเงินรายได้
จํานวน ๔,๙๐๘,๖๙๐ บาท….” 
  มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

/๕.๒  รายงานผลการดําเนินงาน... 



๑๐ 
 

 ๕.๒  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔  ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาปรับเลื่อน
เงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ เสนอ  โดยมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาเรื่องการปรับแก้ข้อบังคับฯ              
ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงาน            
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และการจัดทําบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารที่
มิได้เป็นข้าราชการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม และมอบให้พิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าควรจะปรับแก้ โดยแยกคณะกรรมการฯ 
ออกเป็นสองชุดหรือไม่ และกรรมการควรมีที่มาจากบุคคลกลุ่มใดบ้าง  
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้จัดประชุม               
เพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ แล้ว  จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาฯ 
ดังน้ี 
 ๑.  เรื่องการปรับแก้ข้อบังคับฯ และการจัดทําบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการปรับแก้ข้อบังคับฯ  
 ๒.  เรื่องการพิจารณาข้อบังคับฯ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจัดทํา
ร่าง ข้อบังคับฯ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ อีกคร้ัง เพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาต่อไป 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) มีเรื่องที่ต่อเน่ืองเก่ียวกับประกาศการกําหนดเงินเดือน
ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้กลั่นกรอง     
การเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสภามหาวิทยาลัย พบว่าบันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ มิได้ระบุถึง
เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการฯ จึงมิได้นําเสนอให้พิจารณาในเร่ืองน้ี  ส่วนการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป  ซึ่งได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวแล้วในช่วง
ของการกําหนดเงินเดือนเร่ิมต้นของอาจารย์ตระกล จันทสุนทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย แต่ถ้ามี
ผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก ก็จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการอีกครั้ง 
เป็นคราวๆ ไป 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี  แจ้งว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ต้องการเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกประเด็นหน่ึง คือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย 

/แต่งต้ังคณะกรรมการ... 



๑๑ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารฯ ซึ่งได้เคยมีมติว่าให้
อธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับที่ได้รับขณะเกษียณอายุราชการไปก่อน เมื่อได้มี
ข้อบังคับฉบับใหม่แล้ว ให้มีการทบทวนอัตราเงินเดือนอีกครั้ง  แต่เมื่อได้มีการออกข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว         
ก็ยังมิได้มีการทบทวนอัตราเงินเดือนแต่อย่างใด   
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ก่อนเข้ารับตําแหน่งอธิการบดีน้ัน               
ทั้งอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องตกลงร่วมกันถึงการกําหนดอัตราเงินเดือนให้กับตําแหน่งอธิการบดีก่อน     
  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ตามที่ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
โดยนําผลการประเมินต่างๆ มาประกอบการพิจารณา  รวมทั้งเห็นว่าการกําหนดเงินเดือนให้กับผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ควรมีแท่งเงินเดือนที่ชัดเจนและเป็นธรรม  ซึ่งขอเสนอให้พิจารณา    
ในการประชุมครั้งต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งว่า การเสนอวาระ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อน  ซึ่งจะ
รับไปดําเนินการต่อ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ประเด็นที่เป็นห่วงกันว่าผู้ที่จะเข้ารับตําแหน่ง
อธิการบดีจะได้รับเงินเดือนเท่าใดนั้น  ในข้อบังคับฯ ได้ระบุไว้ว่า เมื่อใดก็ตามท่ีได้มีผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูบ้รหิารน้ัน 
 รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ควรสอบทานการดําเนินการกําหนด
เงินเดือนเริ่มต้นของอธิการบดี ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร   
   นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
สอบทานการดําเนินการกําหนดเงินเดือนเริ่มต้นของอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  
จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  และพิจารณาว่าจะมีผลย้อนหลังได้หรือไม่  ต้ังแต่เมื่อใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ  และให้มหาวิทยาลัยฯ สอบทานการดําเนินการกําหนด
เงินเดือนเร่ิมต้นของอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  และ
พิจารณาว่าจะมีผลย้อนหลังได้หรือไม่  ต้ังแต่เมื่อใด 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 - 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 
              อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร 
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  โดยสถานที่ที่ได้ศึกษาดูงานครั้งน้ี 

/ประกอบด้วย… 
 



๑๒ 
 

ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย               
จากการศึกษาดูงานในครั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ต้องการรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง ดังน้ี 
  ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพและการบริหารจัดการ  มีการจัดต้ังวิทยาเขตในจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  ได้รับ
การยอมรับและสนับสนุนจากองค์กรในระดับชาติ เช่น สสส.  ซึ่งให้ทุนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในด้านสุขภาพจนได้รับ
การยอมรับว่าเป็นอุตรดิตถ์โมเดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ทุ่งกะโล่ทําให้มีความ
เข้มแข็งในเรื่องเกษตรศาสตร์  มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู้สึก
รักองค์กร  ส่วนเรื่องสภามหาวิทยาลัยนั้นได้ให้ความสําคัญกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการท่ีมีจํานวนมาก 
แต่พบปัญหาในเร่ืองของการนัดหมายประชุม และการประชุมที่ใช้เวลานาน  มีการจัดให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้พบปะกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี 
จึงควรจะจัดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารและบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
ด้วย นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยังพบปัญหาเรื่องของการพิจารณาหลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรจะ
ใช้เวลาพิจารณานาน 
   รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากที่มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอนโดยการใช้
เขื่อนสิริกิต์ิเป็นห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และเชิญบุคลากรผู้ดูแลเขื่อนสิริกิต์ิมาเป็นอาจารย์ผู้สอน รวมท้ัง
ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งไม่จําเป็นต้องสร้างห้องปฏิบัติการ แต่ใช้ทรัพยากรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์และเป็น   
จุดแข็งให้กับมหาวิทยาลัยได้  
    ๒.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความ
โดดเด่นในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  ภูมิทัศน์ที่มีการพัฒนาเป็นระยะ  และการผลักดันให้อาจารย์มี
คุณสมบัติเข้าสู่เป้าหมาย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐาน   
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีจุดเด่นเรื่อง
การสอนเสริมภาษาอังกฤษ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสามารถนําไปดําเนินการได้   
  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการมุ่งเน้น
เฉพาะทางที่ไม่ต้องลงทุนด้านครุภัณฑ์ ทําให้มีงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรได้มาก 
  ๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความ
โดดเด่นในเรื่องของกรอบแนวคิดที่นําการศึกษามาพัฒนาประเทศ  การบริหารจัดการซึ่งพยายามกระจายอํานาจ    
สู่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  การพัฒนาบุคลากรได้แบ่งบุคลากรเป็น ๓ ฝ่ายคือ ผู้สอน ผู้บริหาร และฝ่ายสนับสนุน 
 

/แต่ละสายมีโอกาส... 
 



๑๓ 
 

แต่ละสายมีโอกาสท่ีจะพัฒนาอย่างชัดเจน  มีการนําเสนอความสําเร็จด้านต่างๆ โดยการเก็บบันทึกข้อมูลที่ดี               
แล้วนํามาจัดทําเอกสารรายงานที่เป็นระบบ 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 ๗.๒  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม  แจ้งกําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๕๕   น. 
 
 

 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕                   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕              
 และมีนักศึกษาภาคปกติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณา
ของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร” 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
 สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ อ.กพ.กรม  ตามมาตรา ๗๔  วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการเพ่ือเลื่อนและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน ๑ ราย คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  
๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

สํานัก และผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ” 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๗๔ 
วรรคสาม     
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  อนุมัติกําหนดตําแหน่ง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูง ๙ ช้ัน ๑ หลัง  เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน  แต่เน่ืองจากผู้รับจ้างได้ทิ้งงาน
ก่อสร้าง  ทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ตามวงเงินค่าก่อสร้างเดิมที่เหลือเป็นเงิน 
๑๗,๙๓๙,๙๔๘  บาท  แต่เน่ืองจากการต้ังราคาดังกล่าวไม่มีผู้ใดย่ืนซอง  จึงจําเป็นต้องปรับปรุงใบประมาณราคาใหม่  
ซึ่งในการปรับปรุงทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น                   
 จึงเสนอขออนุมั ติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมจํานวน  ๖ ,๐๕๓ ,๒๑๒  บาท               
จากงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

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

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณน้ัน” 

หมวด  ๓  ข้อ  ๒๒  วรรคสอง  “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๔ พิจารณารายงานผลการสอบทาน การพิจารณาเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร 
  ท่ีมิใช่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ
สอบทานการดําเนินการกําหนดเงินเดือนเริ่มต้นของอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์  ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มิใช่
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร และพิจารณา
ว่าจะมีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ต้ังแต่เมื่อใด  และมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการน้ัน   
 บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบทานเรื่องดังกล่าวแล้ว มีผลดังรายละเอียด             
ในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
“มาตรา  ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย               

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณากําหนดวิธีการแก้ไข รวมถึงรายละเอียดการมีผลย้อนหลังต่อไป 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  
  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 สรุปเรื่อง 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๘ (๗)  กําหนดอํานาจหน้าที่ของ ก.บ.ม. ไว้ว่า “รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง 
ยกเว้นเรื่องที่จะกระทบต่อความเสียหายส่วนบุคคล”  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๘ (๗)   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๖ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์- 
  และร้องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. …. 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ได้มีมติมอบคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ พิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าควรจะปรับแก้ โดยแยกคณะกรรมการฯ ออกเป็นสองชุดหรือไม่ และกรรมการควรมีที่มาจาก
บุคคลกลุ่มใดบ้าง  
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้จัดประชุม           
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕ แล้ว  และได้จัดทํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. …. ขึ้น เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๗ พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนของ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. …. 
 สรุปเรื่อง 
 เน่ืองจากในปัจจุบันอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบแบบขั้นเงินเดือน เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงได้ดําเนินการพิจารณาจัดทําร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. …. ขึ้น เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี 
  “ข้อ ๑๑  อัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทต่างๆ ให้จ่ายได้ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า และ           
ไม่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นสูงตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๘ พิจารณาทบทวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การพิจารณา 
  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอทบทวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔  ว่าเป็นการ               
ขัดต่อกฎหมายหรือไม่  ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณา
ก่อนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ได้ดําเนินการพิจารณาการออกประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  จึงขอเสนอผลการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๙ พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมี
ความก้าวหน้าและพัฒนามากย่ิงขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้น เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และ
ดําเนินการด้านวินัยของบุคลากร 
 คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  
๒๕๕๕ จึงเห็นสมควรเสนอรูปแบบของหน่วยงาน และโครงสร้าง  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เห็นชอบจัดต้ังสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๐  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. …. 
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะจัดต้ังสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และดําเนินการด้านวินัยของบุคลากร น้ัน  เพ่ือให้การ
จัดต้ังหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงดําเนินการจัดทําร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. …. เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๑  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ผู้บริหารสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ….  
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะจัดต้ังสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และดําเนินการด้านวินัยของบุคลากร น้ัน  เพ่ือให้การ
จัดต้ังหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงดําเนินการจัดทําร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร             
สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. …. ซึ่งได้กําหนดให้มีผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๒  พิจารณาการกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ  จึงได้ดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณา ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  ซึ่งมีผลการพิจารณา               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  “ข้อ ๖ ๔)  พิจารณาเสนอแนะอัตราการจ่ายเงินรายได้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย  ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๓  พิจารณาข้อหารือเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ได้ขอหารือเรื่องการใช้อํานาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามมาตราที่ ๑๘, มาตราที่ ๒๗ และมาตราที่ ๓๑ โดยขอ
หารือว่าการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในกรณีใด จะต้องผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และในกรณีใดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสามารถออกประกาศและลงนามโดยอธิการบดีได้เอง 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๔  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (การประชุมลับ) 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิฯ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ประชุมพิจารณา
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะตามแนวทางที่กําหนดไว้ เมื่อวันที่  ๒๓  
มีนาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  จํานวน ๑ คน คือ  นายสมศักด์ิ  
อุดมยมกกุล 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสาร
แยกเล่ม)   
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา  ๕๙  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักด์ิ แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรม  และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม  สมควรแก่ปริญญานั้นๆ แต่จะให้ปริญญา
ดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขณะดํารงตําแหน่งน้ันมิได้  ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิเพ่ือแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง 
 ช้ัน  สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย ช้ัน  สาขาวิชา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 “ข้อ ๑๑  การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของสภามหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ
โดยวิธีลับ  ทั้งน้ีผู้ที่จะได้การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า สองในสามของ
กรรมการที่มาประชุม” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๕  พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ประจํามหาวิทยาลัย (การประชุมลับ) 
 สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยได้ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อร้องทุกข์ 
และขอความเป็นธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีการ
พิจารณาการรับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๕  มีผลการประชุมของคณะกรรมการที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (เอกสารแยกเล่ม)            
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๑   
 “ข้อ ๖  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 ..........................................................................                      
               (๔)  รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  
การลงโทษ  การสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   “ข้อ ๙๘ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ีต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ….” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 

                        วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่
กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  
แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  
๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  
๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 

                        วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

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

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                   

 ๕.๒ รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  รุ่น ๗” 
             สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น ๗” จัดโดยสถาบัน               
คลังสมองของชาติ  ในระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม – ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ น้ัน ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์               
ได้รายงานผลการเข้ารับการอบรม ซึ่งมีเน้ือหาของการอบรมจํานวน ๑๑ หัวข้อ  โดยเห็นว่าเป็นเน้ือหาที่มี
ประโยชน์และสอดคล้องกับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สมควรเผยแพร่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ 
 จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรฯ ให้สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕            
                   

 ๕.๓ สรุปผลการศึกษาดูงานเบื้องต้นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ  
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ระหว่างวันท่ี  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
             สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดําเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร น้ัน   
 บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเบ้ืองต้นแล้ว            
จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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



 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 

                        วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 
                                                                                        วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


