
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔ 
วันที่   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
 ๑.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 ๑.๒  รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์  การประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย  
  ๓  มหาวิทยาลัย  
 ๑.๓ ก าหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระครูภาวนาโสภณ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพื่อทราบ 
                     ๔.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา   
 ๕.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ พิจารณารายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
   ๕.๓  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย 
   ๕.๔ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา  
    การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
   ๕.๕ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                         การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม  
 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจ านวน ๓ ท่าน ได้แก่                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  เงินงอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย  
ได้ขอลาออก  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ แล้ว  มีผู้บริหารได้รับเลือก
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  
  ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพื่อทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๑.๒ รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย 
  ๓  มหาวิทยาลัย  
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เชิญผู้แทน ๑ ท่าน จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย ๓ มหาวิทยาลัย  ได้แก่  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในวันที่  ๑๙ – ๒๐  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน  และมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์นั้น  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  ขอรายงานผลการ          
เข้าร่วมสังเกตการณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพื่อทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๑.๓ ก าหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระครูภาวนาโสภณ  
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีมติอนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาการพัฒนาสังคม แด่พระครูภาวนาโสภณ (สมพร  ฐิตธมฺโม) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  วันที่  ๒๑  
มกราคม  ๒๕๕๔ แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระครูภาวนาโสภณ  ในวันศุกร์ที่  
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  หอประชุม ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รวมทั้งได้จัดพิธีถวายปริญญาบัตร             
แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๓                    
ในวันน้ันด้วย 
  มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมในพิธีดังกล่าว 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพื่อทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      



                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 
                         วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๔ 
      ตามที่ได้มีการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่   ๔/๒๕๕๔   เมื่อวันที่   ๒๙  เมษายน   
๒๕๕๔  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งรายงานการประชุมมีจ านวน  ๑๔  หน้า     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
      จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
       มตสิภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ 

เม่ือวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

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

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ  
๒.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กวี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ  
๔.  นายศุภธี     โตสกุล  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ  
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ  
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ  
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์บุญสนอง  เภาค า  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ  
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ  
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ  
๑๓.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต์ 
๒.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 
 
 

/รายนามผู้เข้าร่วมประชุม.... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียง แจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่ส าลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์  
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๖.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๗.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ท าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม  
๘.  นายวัชระ   รักษาพล ท าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม   ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๔ 
อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร   เลขานุการ   ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตรวจสอบ รายงาน              

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่   ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   ๑๘  มีนาคม   ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๑ – ๑๒ 
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  โดยไมม่ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 ๓.๑  ผลการอนุมัติให้ปริญญา  และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร  
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอ  จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  ในระเบียบวาระที่ ๕.๑  เห็นชอบให้ด าเนินการขออนุมัติปริญญาของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) ที่จะส าเร็จการศึกษา  ในภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๓  รวมถึงผู้ส าเร็จ
การศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติส าเร็จการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันนี้  โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร                        
ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมจากที่ได้พิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ             
สภาวิชาการ  โดยได้ท าหนังสือเวียนแจ้งต่อไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

/บัดน้ี กรรมการสภา .... 
 



๓ 
 

 บัดน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว  สรุปผลการพิจารณาของกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
 - จ านวนกรรมการทั้งหมด    ๒๓  คน  
 - จ านวนกรรมการสภาที่ส่งหนังสือคืน  ๒๐  คน  
 - จ านวนกรรมการที่เห็นควรอนุมัติ   ๒๐  คน  
 - เห็นควรอนุมัติเมื่อเทียบกับจ านวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๙๕  
 -  สรุปมติ  มีมติเห็นควรอนุมัติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๙ เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอมติเป็นลายลักษณ์อักษรในก าหนดเวลาแล้ว ได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดให้ถือเป็นมติของสภามหาวิทยาลัย  และให้แจ้งมตินั้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบผลการด าเนินการอนุมัติปริญญา  และประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งมีมติอนุมัติปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
จ านวน  ๗๑  คน  และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน  ๑๐๗  คน 
 

 ๓.๒  พิจารณาเปลี่ยนแปลงการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอ  ด้วยคณะครุศาสตร์ได้ตรวจสอบพบว่า  ในการ
อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่นักศึกษา  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  จ านวน ๑๔ คน  
ในหมู่เรียน  ๕๒๒๑๖๐๒๒๑  และในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  จ านวน ๒๓ คน  ในหมู่เรียน  ๕๒๒๑๖๐๒๒๖ 
ดังรายช่ือที่แนบ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแล้วนั้น  แต่นักศึกษาไม่สามารถน าไปขอ              
ใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาได้  เนื่องจากผิดเงื่อนไขของคุรุสภา 
 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ของนักศึกษาจ านวน ๓๗ คน ดังกล่าว  และขอให้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  โดยเป็นการส าเร็จ
การศึกษาในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ 
   โดยก่อนที่จะน าเสนอครั้งนี้  ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการให้นักศึกษาจ านวน ๓๗ คนดังกล่าว                             
ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนดแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  ค าว่าผิดเงื่อนไขในที่นี้ก็คือ                  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช่หรือไม่  
   รองศาสตราจารย์กวี   ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  ประเด็นเรื่องนี้คือ  มหาวิทยาลัย                    
มีหลักเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องครบ ๓๕๐ ช่ัวโมง  โดยนับช่ัวโมงต่อเนื่องกัน  แต่เนื่องจาก
นักศึกษากลุ่มนี้มีการฝึกสอนในภาคฤดูร้อน  ซึ่งคุรุสภาตีความว่าไม่อนุญาตให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน                 
ภาคฤดูร้อน  จึงต้องเปลี่ยนแปลงวันตามข้อเสนอแนะของคุรุสภา 
 

/มติสภามหาวิทยาลัย.... 



๔ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ดังต่อไปนี้ 
    ๑  ยกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของนักศึกษาจ านวน ๑๔ คน  ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  และอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  โดยเป็นการส าเร็จ
การศึกษาในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ 
    ๒  ยกเลิกการอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของนักศึกษาจ านวน ๒๓ คน  ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  และอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  โดยเป็นการส าเร็จ
การศึกษาในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔ 
 
 ๓.๓  อาจารย์บุญสนอง  เภาค า  ผู้แทนคณาจารย์  สืบเนื่อง  ดังนี้  
   ๑.   เอกสารหน้า ๕  ระเบียบวาระที่  ๓.๒  สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือ
หารือในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ขณะนี้ด าเนินการถึงข้ันตอนใด 
   ๒.   เอกสารหน้า ๑๐  ระเบียบวาระที่ ๕.๔  เรื่องการอุทธรณ์การลงโทษวินัยร้ายแรงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ขณะนี้ได้ด าเนินการแก้ไขระเบียบและผู้ที่จะรับอุทธรณ์การลงโทษวินัยร้ายแรงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยคือองค์กรใด 
   รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  ช้ีแจงว่า   ประเด็นแรกมหาวิทยาลัยได้ท าเรื่องแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้ส่งไปให้แล้ว 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร    เลขานุการ  ช้ีแจงว่า  เรื่องการอุทธรณ์การลงโทษวินัยร้ายแรงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  จากมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  เห็นชอบร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการอุทธรณ์การลงโทษวินัยร้ายแรงของพนักงานฯ  โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ประสานงานโดยขอความอนุเคราะห์ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาพร้อมทั้งแก้ไขระเบียบฯ  และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามในระเบียบฯ แล้ว 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้ไปประสานงานเพื่อรับทราบ
ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม   สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร   น าเสนอ   รายงานสรุปรายรับ ราย จ่ายและ
ยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕ ๔  ประจ าเดือน มีนาคม   ๒๕๕ ๔
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ  เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร 
 

/เงินบัณฑิตศึกษา.... 
 



๕ 
 

เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จ านวน  ๖๘๖  คน   ดังนี ้
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน  ๔๘  คน  ดังนี ้
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  
               สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  ๕  คน  
              สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  ๗  คน  

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

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์          ๒๔  คน    
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม) 
                       สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป              ๑๐  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จ านวน      ๒ ๓๙     คน  
  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จ านวน  ๓๙๙ คน  ดังนี ้
        นักศึกษาภาคปกติ 
   สาขาการศึกษา 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน  
    - ปริญญาตรี    ๓  คน  
   สาขาวิทยาศาสตร์  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๔  คน  
    - ปริญญาตรี    ๒๔  คน  
   สาขาศิลปศาสตร์  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๓  คน  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๙  คน  
    - ปริญญาตรี    ๖๓  คน  
 

/สาขาเทคโนโลย.ี... 
 



๖ 
 

สาขาเทคโนโลย ี
    - ปริญญาตรี    ๑  คน  

สาขานิติศาสตร ์
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน  
    - ปริญญาตรี    ๑๐  คน  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน  

- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๔  คน  
    - ปริญญาตรี    ๓๑  คน  
   สาขาการบริหารธุรกิจ  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๕  คน  

- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑๐  คน  
    - ปริญญาตรี    ๑๙๙  คน  

สาขาการบัญชี 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๓  คน  

- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๔  คน  
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน  
   นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร์  
    - ปริญญาตรี    ๔  คน  
   สาขาการบริหารธุรกิจ  
    - ปริญญาตรี    ๒  คน  
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  นักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ช้ีแจงว่า  นักศึกษากลุ่มนี้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   และปริญญา
บัณฑิต   
 

 ๕.๒  พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ ตามที่กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบันที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔   
 

/และสภามหาวิทยาลัย.... 
 



๗ 
 

และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่ อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  แล้วนั้น  
              ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประชุมจ านวน ๒  ครั้ง  ดังนี้ 
 ๑)  ประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  เพื่อก าหนดจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  
และหลักเกณฑ์การด าเนินการสรรหา   โดยมีมติให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑๔ คน  
 ๒ )  ประชุมคณะกรรมการสรรหา   เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔   เพื่อ ด าเนินการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามจ านวนที่ก าหนด  แต่เนื่องจากมีผู้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิฯ จ านวน ๑๕ คน  ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงมีมติรับไว้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๕ คน  ทั้งนี้ได้พิจารณาจากข้อบังคับฯ ข้อ ๔ ซี่งระบุว่า  “.... และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่าสิบคน....”   
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑๕ คน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย   แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  ร้อยต ารวจตรีก าจัด  สุขจันทร์  
   ๒.  นางเจือจันทน์  พ.ประสิทธ์ิ  
   ๓.  พันเอกช านิ   รักษายศ  
   ๔.  พันต ารวจเอกทัตเทพ  ศรีนาค  
   ๕.  นายนริศ   พงษ์พานิช  
   ๖.  นายนุรักษ์   มโนสุจริตธรรม  
   ๗.  นายประคอง   วุฒิวณิช  
   ๘.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล  
   ๙.  ดร.รัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์  
   ๑๐.  ดร.วิรัช   จินดากวี  
   ๑๑.  นายวิสาข์   ทองนาค  
   ๑๒.  นาวาอากาศตรีสมเกียรติ ฮุ้นสกุล  
   ๑๓.  พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย) 
   ๑๔.  นายอนันตชัย  ชัยสวัสดิ์  
   ๑๕.  นายอุดม   ชัยชนะพานิช  
 
 

/๕.๓  พิจารณารายงาน.... 
 



๘ 
 

 ๕.๓  พิจารณารายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอ  พิจารณารายงานการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยการด าเนินการในส่วนน้ีจะสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  เรื่องของระบบบริหารความเสี่ยง  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  และรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ส่วนแผนบริหารความเสี่ยงนั้น มิได้ระบุว่าจะต้องน าเข้าสู่ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ แล้ว  คณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลจ านวนสองครั้ง  คือ  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑  
เมษายน  ๒๕๕๔  และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔  โดยได้สรุปผลการด าเนินงานตาม           
แผนบริหารความเสี่ยงทุกด้าน  และได้เสนอต่อ คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย   
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔    
  ความเสี่ยงที่ คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงจ าแนก
ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
  ๑.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
  ๒.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ  
  ๓.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  ๔.  ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
  จากกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงจ านวนทั้งสิ้น  ๕๙  กิจกรรม  
ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการเสร็จตามที่ก าหนด  โดยมีจ านวน  ๓๑  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๖  และมี
กิจกรรมที่ยังมิได้ด าเนินงาน  ๑๖  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๑  ส าหรับความเสี่ยงด้านที่สามารถด าเนินการ    
ได้เสร็จตามก าหนดมากที่สุด  ได้แก่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  โดยมีกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่
ด าเนินการเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖  รายละเอียดผลการด าเนินการของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และให้ความเห็นเพื่อสามารถน าไปปรับแผนบริหาร       
ความเสี่ยง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ต่อไป 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรต้องเร่งรัดด าเนินการในประเด็นต่อไปนี้   
  ๑.  จัดท าคู่มือในการจัดการครุภัณฑ์                
  ๒.  จัดประชุมผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารให้รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการครุภัณฑ์    
  ๓.  ระบบการเบิกจ่ายไม่รัดกุมเหมาะสม และเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ควรต้องด าเนินการ  
  ๔.  ผลงานบริการทางวิชาการไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานและครบตามเป้าหมายที่วางไว้  ปัจจัย
ความเสี่ยงขาดศูนย์หรือหน่วยงานกลางในการประสานงานระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่
ประสานงาน  การบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย   
 

/อาจารย์บุญสนอง.... 



๙ 
 

  อาจารย์บุญสนอง  เภาค า  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  การด าเนินงานในบางประเด็นนั้นล่วงเลย
เวลามาพอสมควรแล้ว  เช่น  ระบบการเบิกจ่ายไม่รัดกุมเหมาะสม และเสี่ยงต่อการทุจริต  มีปัจจัยความเสี่ยง
เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  สมบูรณ์ และถูกต้อง  การจัดการความเสี่ยงงานคลังต้องตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายทั้งหมดให้ถูกต้องฯ  ซึ่งพบว่ายังไม่ได้ด าเนินการ  รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องก าหนดแนวปฏิบัติ
ให้หัวหน้างานการเงินซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินลงนามการหักภาษี ณ ที่จ่ายในใบฎีกาแสดงรายการภาษีเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  ซึ่งในรายละเอียดแจ้งว่าไม่ได้ด าเนินการก าหนดแนวปฏิบัติให้หัวหน้างานการเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย                 
ในใบฎีกาแสดงรายการภาษีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  เพราะฉะนั้นการกระท าใดที่ขัดระเบียบจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สูงมาก  มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งด าเนินการในประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ส าคัญ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  จากปัจจัยความเสี่ยงเอกสารการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน  สมบูรณ์ และถูกต้อง  ขณะนี้การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยด าเนินการที่คณะทั้งหมด  ซึ่งหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายนั้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือพัสดุ  แต่ปัญหาต่างๆ นั้น  ขณะนี้ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดแล้ว   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  จากที่พิจารณาบางเรื่องจะซ้ าซ้อน
กับการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย  จึงต้องจ าแนกเฉพาะเรื่องที่เป็นความเสี่ยง  
และความเสี่ยงนั้นคงไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียว  ส่วนเรื่องการบริการวิชาการควรเป็นภารกิจที่คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ เป็นผู้ประเมิน   
  รองศาสตราจารย์กวี   ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  ประเด็นการบริการวิชาการ  แต่เดิม
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางด าเนินการ  แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้กระจายอ านาจให้คณะจัดบริการวิชาการได้เอง
โดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานกลาง  ซึ่งถือเป็นเรื่องนโยบาย   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  ควรต้องมีการบริหารความเสี่ยง
เรื่องการส าเร็จการศึกษาโดยการตรวจสอบกลไกต่างๆ ว่าเสี่ยงเรื่องใดบ้าง  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเหมือนบาง
มหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี  แจ้งว่า  ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงอยู่
สองระดับ  โดยมหาวิทยาลัยได้ป้องกันแล้ว  เช่น  ถ้ามีผู้สมัครเข้าเรียนก็จะตรวจสอบกลับไปยังสถาบันเดิมว่า         
จบการศึกษาจริงหรือไม่  และในระดับที่สองเรื่องการอนุมัติจบต้องมีการประชุมคณะ  ก่อนที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติก็ได้ตรวจสอบเรื่องการช าระเงิน  ซึ่งต่อไปการลงช่ือในใบรับรองคุณวุฒิของอธิการบดีต้องแนบ
รายช่ือนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษามาด้วย 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  ปัญหาคือ มีจุดเสี่ยงอยู่หลายจุด  
เช่น  เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยจะต้องให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริง  โดยจะต้องมีรายช่ือแนบ  
รวมถึงเมื่อบันทึกรายงานการประชุมก็จะต้องมีรายช่ือแนบด้วย     
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยขอให้จ าแนกเฉพาะเรื่องที่เป็นความเสี่ยง  และมอบมหาวิทยาลัยให้
มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการส าเร็จการศึกษาด้วย   
 

/๕.๔  พิจารณา (ร่าง).... 



๑๐ 
 

 ๕.๔  พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  น าเสนอ  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ฉบับร่าง  ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่จัดท าข้ึนมาเพื่อให้การด าเนินงานตาม             
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายทุกประการ  เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จ าเป็นจะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ซึ่งสาระส าคัญประกอบด้วยแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน  รวมทั้งวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  มีการจัดท ารายงานทาง      
การเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินและสามารถบ่งช้ีถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งเพื่อจัดท าร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และ
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔  ซึ่งได้ปรับแก้
ร่าง แผนกลยุทธ์ฯ แล้ว  จึงได้น าร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและข้อเสนอแนะในการน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ต่อไป 
  โดยลักษณะที่ส าคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ  ประกอบด้วย  
  ๑.  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  ซึ่งผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
  ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis) ด้านการเงิน  ประกอบด้วย  จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม 
  ๓.  แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ 
  ๔.  ความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์  และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ประเด็นส าคัญคือ  เมื่อสภามหาวิทยาลัยมองจะต้อง
รู้ว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขณะนี้  เรื่องแผนการใช้จ่ายกับแผนหารายได้เป็น
อย่างไร  และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  สภามหาวิทยาลัยรู้หรือไม่ว่าสถานภาพของระบบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วหรือไม่  ส่วนเรื่องการพัฒนาบุคลากรสถานภาพขณะนี้เป็น
อย่างไร  จึงควรที่จะต้องสะท้อนความชัดเจนในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีพัฒนาไปอย่างไร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล   ผู้แทนผู้บริหาร   ช้ีแจงว่า  ในส่วนของการจัดหารายได้เป็นไป
ตามที่ระบุในแผนกลยุทธ์ฯ  ส่วนรายจ่าย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน คือ จะใช้จ่ายเพียงร้อยละ ๘๐  ส าหรับการด าเนินการ  และถ้ายังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายก็จะน าอีก
ร้อยละ ๒๐  มาใช้จ่าย  ส่วนความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้น าตัวเลขมาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ละปี 
 

/ของนักศึกษาภาคปกติ.... 



๑๑ 
 

ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  และงานวิจัยที่ระบุว่าสองล้านบาทนั้นคือ จ านวนเงินที่เหลือให้มหาวิทยาลัย
หรือร้อยละ ๑๐ ที่ให้กับมหาวิทยาลัย  จะเห็นได้ว่าโครงการเหล่าน้ีจะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
  ศา สตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะ  ดังนี้ 
  ๑.  การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม  ด้านภัยคุกคาม  สิ่งที่ควรเพิ่มเติม คือ ความนิยมของนักศึกษาที่
ก าลังเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษามากข้ึนเป็นล าดับ  จึงควรพิจารณาเรื่องของรายได้ที่จะมาจากการรับนักศึกษาลดลง  
โดยต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทที่รับผู้ที่จบการศึกษาจากระบบอาชีวศึกษาแล้วต้องการเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
  ๒.  ควรมีแนวทางด าเนินการให้มีรายได้ที่มาจากงานวิจัย  
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   เสนอว่า  ขอฝากข้อคิดในเรื่องดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง  เนื่องจากหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือ  การบริการ  และมีภารกิจ ๔ ด้าน  
เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญต้องมาจากรัฐบาล  แต่จะหวังพึ่งงบประมาณจากรัฐบาล
มาพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเดียวไม่ได้  จึงจะต้องใช้รายได้ของตนเอง  ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีความคิดว่าควร
ต้องด าเนินการหารายได้ในรูปแบบต่อไปนี้  
   ๑.  หารายได้จากแหล่งอื่น  โดยอาศัยภารกิจที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติ  เช่น  พัฒนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับ 
  ๒.  การให้บริการเป็นที่ปรึกษากับหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ  
  ๓.  การท าวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย    
  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีควรจะต้องพิจารณาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบดี  ช้ีแจง  ดังนี้   
  ๑.  ระบบฐานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดูได้  ซึ่งจะรับเรื่องดังกล่าวให้             
กองนโยบายและแผนด าเนินการ   
  ๒.  เรื่องการรับนักศึกษาในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานี้ มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและก าลังจะท าความร่วมมือ
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 
  ๓.  มหาวิทยาลัยด าเนินการบริการในด้านบริการวิชาการ  แต่ถ้าเป็นระบบการให้ค าปรึกษากับ                  
ผู้ต้องการขอค าปรึกษาด้านต่างๆ  ยังไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยยังพัฒนาไม่ถึง
ต าแหน่งดังกล่าว 
  ๔.  การจัดท าวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบ้างแล้ว  เช่น  ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี  
และก าลังร่วมมือกับศูนย์หนังสือจุฬาเพื่อเรียนรู้และเปิดเป็นศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย  
  มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบ ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
โดยให้พิจารณาด าเนินการตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
 
 
 

/๕.๕  พิจารณาคัดเลือก.... 
 
 



๑๒ 
 

 ๕.๕  พิจารณาคัดเลือก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  การ พิจารณาคัดเลือก  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ที่มีสิทธ์ิคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมด  ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิออกจากที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  น าเสนอ  
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๓ ป ี และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นมาน้ัน  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้วนั้น  
              บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตาม ข้อ ๖  แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗  แล้ว ดังนี้ 
               ๑)  จัดประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔   ก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนด
ช่วงเวลา และวิธีการรับการเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒)  ออกประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ก าหนดให้รับการเสนอช่ือจากคณาจารย์และ
ข้าราชการประจ า ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๔  
     นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยยังได้น าประกาศฯ ลง Website และจดหมายข่าว
แจกทุกคณะ   
                ๓)  จัดประชุม เมื่อวันที่ ๒ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  เพื่อด าเนินการตาม ข้อ ๖ (๕) แห่ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗  “พิจารณาด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ....   พร้อมทั้งจัดท าประวัติ  ผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ครอบคลุมทุกสาขา                
ตามมาตรา ๑๖ (๕) สาขาละไม่เกินสามคน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”   
 จากการด าเนินการ มีผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น             
๒๒  คน  และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเห็นว่า  ผู้ได้รับการเสนอช่ือบางคนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่
ตรงสาขาที่เสนอ  จึงมีมติตัดรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือออก  ๓  คน  ท าให้มีผู้ผ่านการสรรหาจ านวน  ๑๙  คน  
ใน  ๑๑  สาขา  ดังนี้ 
 สาขาการศึกษา  ๓  คน  คือ  รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ,  ดร.สุพจน์  เกิดสุวรรณ์  และรศ.ดร.สุนันท์  
สังข์อ่อง 
 สาขามนุษยศาสตร์  ๓  คน  คือ  นายบุญชู  นาถวงษ์ ,  นายปรีชา  ตรีเนตรกมล  และนางวนิดา  
มโนสุจริตธรรม 

/สาขาสังคมศาสตร์  ๒  คน.... 



๑๓ 
 

 สาขาสังคมศาสตร์  ๒  คน  คือ  นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  และนางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๒  คน  คือ  ศ.น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ   และรศ.ดร.ธีรศิลป์
ทุมวิภาต 
 สาขากฎหมาย  ๑  คน  คือ  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  
 สาขาการงบประมาณและการเงิน  ๑  คน  คือ  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ   
  สาขาการบริหารงานบุคคล  ๒  คน  คือ  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  และนายยงค์ยุทธ  ปานสูง   
 สาขาการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑  คน  คือ  ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร    
 สาขาการศาสนา  ๒  องค์  คือ  พระครูภาวนาโสภณ  และพระครูสิริจริยาภรณ์   
 สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ๑  คน  คือ  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  
 ด้านอื่นๆ  ๑  คน  คือ  นายวิชัย  ศรีขวัญ  
 ดังรายละเอียดข้อมูล ประวัติและผลงานในเอกสารประกอบการประชุม  
 นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบว่า  จากบันทึกข้อความของส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา  เรื่อง  การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  ระบุว่า  ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้  จึงต้องตัดรายช่ือ  นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ ออก  เนื่องจากปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้สอบถามว่า  วิธีการคัดเลือกนี้ก าหนดให้
มีการลงคะแนนลับหรือไม่ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ช้ีแจงว่า  ข้อบังคับฯ มิได้ก าหนดให้เป็นการลงคะแนนลับ  
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้ด าเนินการพิจารณา  โดยให้อธิการบดี
น าเสนอประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือ  แล้วให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นรายสาขา  โดยเริ่มจาก
สาขาที่มีผู้เสนอช่ือ ๑ คน  ๒ คน  และ ๓ คน  ตามล าดับ 
  มตสิภามหาวิทยาลัย   ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
  ๑.  รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง    สาขาการศึกษา 
  ๒.  นายบุญชู  นาถวงษ์    สาขามนุษยศาสตร์ 

๓.  นายฉัตรชัย           พรหมเลิศ  สาขาสังคมศาสตร์ 
๔.  รศ.ดร.ธีรศิลป์   ทุมวิภาต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๕.  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  สาขากฎหมาย  
๖.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ     สาขาการงบประมาณและการเงิน  
๗.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล สาขาการบริหารงานบุคคล  
๘.  ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร   สาขาการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๙.  พระครูภาวนาโสภณ     สาขาการศาสนา  
๑๐.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล  สาขาศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๑.  นายวิชัย  ศรีขวัญ   ด้านอื่นๆ 

/และมอบมหาวิทยาลัย.... 
 



๑๔ 
 

และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ   
 ๖.๑  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  แจ้งว่า  นายสมชาย  สุนทรวัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเสียชีวิต  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งพวงหรีดในนามสภามหาวิทยาลัย  และในนามมหาวิทยาลัยไปแล้ว     
โดยจะประสานงานกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในการร่วมพิธีฌาปนกิจศพ   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๖.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งที่ประชุม  ดังนี้ 
  ๑.  ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร  โดยมหาวิทยาลัยได้มีแบบตอบรับเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรให้กับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  ซึ่งขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งใบตอบรับที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย    
  ๒.  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เป็นวันศุกร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  
เวลา  ๑๓.๓๐ น.   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๕.๐๐   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล)  
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 



                                          การประชมุสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔                              

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   

 ๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ นั้น  
              บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๔๗   โดยให้
อธิการบดีเรียกประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการ
แต่งตั้ง  แล้วให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เป็นประธาน  
และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน เป็นรองประธาน  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  โดยที่ประชุมมีมติ
แต่งตั้งประธาน และรองประธาน  ดังนี้ 
 ๑.  นางพิศมัย  เพียรมนกุล  เป็นประธาน  
 ๒.  นายอนันตชัย  ชัยสวัสดิ์  เป็นรองประธาน  
 ๓.  ดร.วิรัช  จินดากวี  เป็นรองประธาน  
 และอธิการบดีเสนอให้  ผศ.ศรินทิพย์  ภู่ส าลี  รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ  จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ข้อ ๔ “........................................................ 
   ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เป็นประธาน  
และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน เป็นรองประธาน 
   ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดี              
เป็นเลขานุการ” 
             ข้อ ๙   ระบุว่า  “เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้อธิการบดี
เรียกประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้ง 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด าเนินการตามข้อ ๔ วรรคสอง แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 



 
 

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



 
                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 

                                                                                          วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ  
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
                  สรุปเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งงานคลังได้จัดท า
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ  
เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร   และเงินโครงกา รรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕ ๔
ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕๕๔  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 

                        วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา  
๕.๑ พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
       สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๘  
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๒  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการได้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แล้วนั้น  คณะกรรมการขอสรุปรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเบื้องต้นต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๕๐ (๒)  
   “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้อมความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุกปี” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๕) 
   “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
 ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   “ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีให้
เป็นไปตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑. รับทราบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ 

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 
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 ๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย  
                  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการก าหนดให้ด าเนินการประเมินสภามหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมการในส่วนน้ี 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นในการประเมินสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป  ดังข้อมูล  และรายละเอียดประกอบการพิจารณาใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๑. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ 
ภาวะผู้น าของสภา และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
  เกณฑ์มาตรฐาน  
  ๑)  สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๗)  สภาประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงาน 
 ๒.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  
  เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบันที่ครอบคลุม 
๕ ประเด็น 
  ๑.)  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา 
  ๒)  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
  ๓)  สภาสถาบันท าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๔)  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
  ๕)  สภาสถาบันด าเนินงานโดยหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตัวช้ีวัดที่ ๙.๑  ระดับคุณภาพ
ของการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
  เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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 ๕. ๔ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง 
  การศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
                  สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ เป็นแบบเหมาจ่ายแล้วนั้น 
 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม  จึงสมควรก าหนดอัตรา              
ค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย  มหาวิทยาลัยจึงเสนอร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓)           
พ.ศ. ....  เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๒) 
  “ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ 
ก็ได”้ 
  มาตรา ๑๘(๑๒)  “ออกระเบียบ  และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การจัดหา
รายได้  และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้โดยไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

 ๕. ๕  พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
  (การประชุมลับ) 
                  สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
พิจารณาการขออุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
กรณีถูกสั่งลงโทษให้ออกจากราชการ  เนื่องจากกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีล่วงละเมิดทางเพศ
นักศึกษาหญิง นั้น 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุม VIP ๓  ช้ัน ๒ จันทรเกษมปาร์ค  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีผลการประชุมของคณะกรรมการที่
เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสารการประชุมลับ)            
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘(๑๓)  
    “พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                                   
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบฯ  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๙  พนักงานผู้ใดที่ถูกสั่งให้ยกเลิกสัญญาจ้าง หรือถูกสั่งให้ออก หรือถูกลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก  สามารถอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง 
หรือถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก  โดยให้ยื่นค าอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย  และนายกสภามหาวิทยาลัยอาจให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาให้
ความเห็นก่อนส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก็ได้....” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ  
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ๖.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


