
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

วันท่ี   ๑๘  มถุินายน  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพือ่ทราบ 

                               ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

 ๔.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ป พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๔.๓  รายงานผลการดําเนนิงาน  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ โครงการความรวมมือทางวชิาการ 

  ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
   สาขาการปกครองทองถ่ิน 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพือ่พิจารณา   

     ๕.๑   อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
     ๕.๒  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม 
 ๕.๓  พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การเกบ็เงินคาบํารุงการศึกษา 
  การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 ๕.๔  พิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 ๕.๕  พิจารณาดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีสภามหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

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

 

 

 

 

 



                                               การประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 
                                                                                       วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
๑.๑   .………………….………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
                                                             
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

                         วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี   ๒๑   พฤษภาคม     

๒๕๕๓   นั้น  ฝายเลขานกุารไดจดัทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๙  หนา     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระน้ี 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

      มติสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๓ 

เมื่อวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------   

รายนามกรรมการผูมาประชุม    
๑.  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน               นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญชู   นาถวงษ               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย กวี  ศิริโภคาภิรมย      อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ 

๕.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยอุไร เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยชนะ ปรีชา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๑.  อาจารยชัยพัฒน  ทรัพยเท่ียง ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยถิรเดช พิมพทองงาม ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๓.  อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๔.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๗.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๘.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๙.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๒๐.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร          รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     
๑.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๒.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๓.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๔.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

 
 



๒ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม     
๑.  อาจารยศราวุธ  เสียงแจม รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย ภูสําลี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ ออนไสว คณบดีคณะครุศาสตร 
๔.  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๕.  ผูชวยศาสตราจารยสกล นันทศรีววิัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖.  รองศาสตราจารยนันทนา แจงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
๘.  นางสาวสุภารัตน  สินสุวรรณ ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๙.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๐.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๑๑.  นายศุภธี   โตสกุล  ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เร่ิมประชมุ  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม      ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ
ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ไดขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  พิจารณา

รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  คาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการหรือพนักงาน                      
ในสถาบันอุดมศึกษา  และคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....       
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓ 
อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ     ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย    ตรวจสอบรายงาน                    

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๓       ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๑ –   ๙ 

   มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   ๔/๒๕๕๓    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว 

ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย  สืบเนื่องเอกสารรายงานการประชุมหนา ๒ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.... 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  เร่ืองการตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จากท่ีไดใหขอคิดเห็นเร่ืองการจัดต้ังสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  ในโอกาสที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยรวมกันสามมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ระหวางวันท่ี  ๑๓ – ๑๔  

พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด  สวนสามพราน  อําเภอสวนสามพราน  จังหวัด
นครปฐม  และไดมีการแถลงขาวกอนการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  โดยจะมีการ
จัดทํารายงานการประชุมฉบับสมบูรณใหเสร็จภายในสองเดือน  และจะนําเผยแพรในหนังสือพิมพมติชนภายใน
เดือนมิถุนายน  เพื่อใหทราบผลการปฏิรูปการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของท้ังสามมหาวิทยาลัย ท่ี
ดําเนินการในระยะเวลาสองป  ซ่ึงสรุปประเด็นการประชุม  ดังนี้ 

๑.  การประเมินผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  ท้ังในเร่ืองของการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
การแตงต้ังรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยโดยไมทําหนาท่ีอ่ืน  การจัดองคประกอบของกรรมการ
ประจําเชิงนโยบาย  การปรับปรุงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหกะทัดรัดข้ึน ซ่ึงผูแทนของท้ังสาม
มหาวิทยาลัย ไดสรุปวามีผลเปนท่ีนาพอใจ และขอใหดําเนินการตอไป 

๒.  เร่ืองท่ีตองการจะปฏิรูป  แตยังดําเนินการไมสําเร็จ  คือ 

 ๒.๑  การประเมินการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในแตละป  เพื่อใหรูวาการดําเนินงาน               
เปนอยางไร  ซ่ึงไดมีการออกแบบการประเมิน โดยท่ีประชุมเห็นวาเปนเร่ืองละเอียดออนจะตองทําดวยความ
รอบคอบ  จึงใหท้ังสามมหาวิทยาลัยไปพัฒนาตอ  และนํามาพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 ๒.๒  การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยรายบุคคล ไดออกแบบการประเมินกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล  แตยังมีประเด็นท่ีจะตองดูใหรอบคอบ 

 ๒.๓  จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ท่ีประชุมเห็นตรงกันวาไมจําเปนตองเหมือนกันท้ัง
สามมหาวิทยาลัย 

๓.  พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ.๒๕๕๒ วาเปนอยางไร  รวมท้ัง
วางแผนการดําเนินงานในปตอไปดวย 

สําหรับมหาวิทยาลัยท่ีมีความสนใจในการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และการแตงต้ังรองอธิการบดี
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ขอเสนอแหลงศึกษาดูงานท่ีสามารถใหประโยชนไดมาก คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  ซ่ึงจะมีทีมงานในการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหคําแนะนํา 

ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  สืบเนื่องเอกสารรายงานการประชุมหนา ๘ ระเบียบวาระ               
ท่ี ๕.๒  พิจารณาการกําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกําหนด
ตําแหนงและแตงต้ัง  ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี  สวยสะอาด  ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  ต้ังแตวันท่ี  ๒  กรกฎาคม  
๒๕๕๒ เปนตนไป โดยใหตรวจสอบสาขาท่ีขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ               
วาเปนสาขาเดียวกับการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือไมนั้น  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี  ไดตรวจสอบแลว  พบวา  ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี  สวยสะอาด  ไดขอกําหนดตําแหนง  
 

/ผูชวยศาสตราจารย.... 
 



๔ 
 

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาสุขศึกษาซ่ึงอยูในสาขาท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ  จึงตรง
กับสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

นางศุภศร  ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  สืบเนื่องเอกสารรายงานการประชุมหนา  ๕  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  การอนุมัติใหปริญญาบัณฑิตของ นางสาวอิงฟา  ทับยา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม) คะแนนเฉล่ีย ๓.๙๒  แตไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒               
จากการตรวจสอบพบวา  นางสาวอิงฟา  ทับยา  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอเนื่อง คือ เขาศึกษาในหลักสูตร             
๒ ป หลังอนุปริญญา  และในระดับช้ัน ปวส.  ไดคะแนนเฉล่ีย ๓.๕๖  ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๑  เนื่องจากวาตองไดรับ
ผลคะแนนเฉล่ียสะสมระดับช้ัน ปวส.  ไมตํ่ากวา ๓.๖๐ ดวย  จึงจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑   
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

                        ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอรายงานการใชจายเงินงบประมาณ
เงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  

ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ   เงินบัณฑิตศึกษา   เงินโครงการ
หลักสูตรนักบริหาร  และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และรายงาน รายรับ รายจายยอดเงิน
คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๓  ประเภท
เงินบํารุงการศึกษา   เง ินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เง ินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                        
เงินบัณฑิตศึกษา  เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ดังรายละเอียด                
ในเอกสารประกอบการประชุม     
                            มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ    
 โดยใหแกไขการคํานวณตัวเลขรอยละการใชจายเงินของรายงานการใชจายเงินงบประมาณ              
เงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓                

ใหถูกตอง 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
         และปริญญาบัณฑิต 
           อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๑๓๒  คน   ดังนี้ 
 
 
 



๕ 
 
  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๕  คน  ดังนี้ 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๑  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๒๙  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๑๕  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๗๑   คน 
  ๓.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)     ๑๖   คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติใหปริญญา
บัณฑิต  จํานวน  ๓๓๐  คน  ดังนี้ 
        วันสําเร็จการศึกษา  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   สาขาการศึกษา 
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๕  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรี    ๓๑  คน 
  นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาวิทยาศาสตร 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๔  คน 
    - ปริญญาตรี    ๕๘  คน 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 

- ปริญญาตรี    ๓๕  คน 
 



๖ 
 

   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๖  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๖๔  คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
 

 ๕.๒  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดและเงินรายไดสะสม 

             ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอพิจารณาอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายงบประมาณเงินรายไดและเงินรายไดสะสม  จํานวนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อดําเนินการดังนี้ 

๑.  งบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม)  จํานวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐   บาท  
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  

๒.    งบประมาณเงินรายไดสะสมโครงการจัดหาที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ  ศูนย
การศึกษาอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  จํานวนเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท  เพื่อเปนสถานท่ีสําหรับจัดการศึกษา 
และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฯ   
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  มติสภามหาวิทยาลัย             อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดและเงิน
รายไดสะสม  จํานวนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ตามท่ีเสนอ 
 

 ๕.๓  แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
             รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีไดเร่ิมจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๑  จนถึงปจจุบันไดมีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน  ๒  สาขาวิชา  ระดับปริญญาโทจํานวน  ๘  สาขาวิชา  โดยมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคางอยูในระบบจํานวน  ๓,๘๙๕  คน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบการศึกษาโดยจัดทํา

วิทยานิพนธเปนหลัก  จึงทําใหนักศึกษาคางอยูในระบบ 

 มหาวิทยาลัยจึงขอรับความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในเร่ืองแนวทางการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อผูท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปกําหนดเปนนโยบาย และนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
  มติสภามหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นแนวทางการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ดังนี้             
 
 
 



๗ 
 

   ๑.  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  ซ่ึงนักศึกษาตองมีการจัดทํา
วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยไดเร่ิมใหนักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธในภาคการศึกษาใด  รวมท้ังการจัดทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ส่ิงท่ีสําคัญคือ  อาจารยท่ีปรึกษา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา
เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาใหเพียงพอ 
   ๒.  หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใหนักศึกษาไดจัดทําวิทยานิพนธถือไดวาเปนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย  แตนักศึกษาจะไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา  ซ่ึงจากการสังเกตพบวา  การท่ีจะทําใหนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจบการศึกษาตามกําหนดเวลา หรือจบเร็วกวากําหนดนั้น  อาจารย จะตองกระตุนใหนักศึกษาได
พิจารณาถึงขอบเขตหัวขอเร่ืองท่ีจะทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระต้ังแตภาคการศึกษาแรกของการเรียนการสอน  
รวมท้ังพยายามเช่ือมโยงขอบเขตของเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจในการจัดทํารายงานดวย   
   ๓.  การจัดทําวิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยควรกําหนดกฎเกณฑวานักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาได
จะตองนําผลงานวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพร  ซ่ึงจะทําใหวิทยานิพนธมีคุณภาพ   
   ๔ .   งานวิจัยของมหาวิทยาลัย   ควรมีความเชื่อมโยงกับวิทยานิพนธของนักศึกษา                   
โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดขอบเขตเร่ืองการทําวิจัยใหนักศึกษาและใหการสนับสนุนทุนวิจัย  จะทําใหเกิด
ประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัยดวย 

   ๕.  มหาวิทยาลัยควรหาประเด็นสภาพปญหาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละคณะวา
อยูท่ีเร่ืองใด  ควรมีการจัดทํา Work shop วาประเด็นปญหาของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดจาก
สาเหตุใด  เชน  อาจารยท่ีปรึกษามีไมเพียงพอ  หรือนักศึกษาทําวิทยานิพนธไมเปน  และเม่ือรูวาปญหาคืออะไร 
แลวใหเรียกนักศึกษามาพูดคุยถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน  เพื่อหาแนวทางแกไข 

   ๖.  ปญหาท่ีเปนปญหารวมของบัณฑิตศึกษาไทย คือ  นักศึกษาสวนมากจะจัดทําวิทยานิพนธ               
ไมเสร็จตามกําหนด  มหาวิทยาลัยควรหามาตรการท่ีจะดําเนินการใหมีคุณภาพ  ซ่ึงส่ิงท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได  คือ 

   ๖.๑  ถาใหนักศึกษาคิดหัวขอวิทยานิพนธชา  จะทําใหไมจบการศึกษา  ดังนั้นวิชาแรกท่ีจัดให
นักศึกษาเรียนควรเปนวชิาท่ีเปนเร่ืองท่ีสนใจในปจจุบัน  เชน  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะเปนเร่ืองท่ีพูดกันใน
ปจจุบันทางบริหารการศึกษาซ่ึงมากับการปฏิรูปการศึกษาท่ีประเทศไทยเผชิญอยูในปจจุบัน  ในการสอนจัดใหมีการ
อภิปราย ใหขอคิดเห็น  จะทําใหไดหัวขอวิทยานิพนธสวนหนึ่ง  และอีกสวนหนึ่งท่ีไมสนใจเร่ืองดังกลาว  แตจะเห็น
แนวทางในการคิดหัวขอวิทยานิพนธ 
   ๖.๒  ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา  เพื่อใหเห็นความสําคัญของวิทยานิพนธ  หรืออาจจะ
ใชวิธีการใหนักศึกษามาอยูประจําท่ีมหาวิทยาลัยในชวงปดภาคการศึกษา  เพื่อเลือกหัวขอวิทยานิพนธ และทํา
วิทยานิพนธ  โดยมหาวิทยาลัยจะตองเตรียมอาจารยใหพรอมท่ีจะทํางานกับนักศึกษา 
   ๗.  จากสภาพปญหาการทําวิทยานิพนธมีหลายกรณี คือ ทําไมเสร็จ  ผลงานท่ีทําไมมีคุณภาพ 
และการลอกเลียน  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน เร่ิมตนควรใหนักศึกษาไดเรียนรูเร่ืองกระบวนการวิจัย  ซ่ึงจะ
แกปญหาไดสวนหนึ่ง  สวนเร่ืองคุณภาพของงานวิจัย มีปจจัยตางๆ ท่ีตองกระตุนเพื่อเสริมสรางใหเกิดไดเร็วข้ึน 
 

/มีแหลงสืบคนขอมูล.... 
 



๘ 
 

มีแหลงสืบคนขอมูล  มีการจัดการเร่ืองของขอมูลใหดี  มีการตรวจขอมูลจริง  ตรวจท่ีมาของความรูท่ีนํามาเขียนวิจัย  
ซ่ึงจะกระตุนใหมีคุณภาพ และปองกันการลอกเลียน หรือการจางทําได  รวมท้ังตองมีระบบสนับสนุนของ
หนวยงานท่ีเอ้ือตอการทํางานวิจัยของนักศึกษา  เพื่อทําใหการทํางานวิจัยมีความรวดเร็วข้ึน 
          

 ๕.๔  พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย คาตอบแทนผูบริหาร 
    ท่ีมิไดเปนขาราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และคาตอบแทนพนักงาน 

    ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
             อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  เงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา นั้น  ซ่ึงคณะกรรมการไดประชุมกันหาคร้ังเพื่อจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  วาดวยคาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และคาตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยหลักการของขอบังคับฉบับ
ดังกลาว  มีสวนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และในสวนของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  รวมท้ังประเด็นเร่ืองของอัตราเงินเดือนท่ีแบงออกเปนสองกลุมคืออัตราเงินเดือนของผูบริหารที่
มิไดเปนขาราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และอัตรา เงินเดือนของพนักงานประเภทตางๆ                    
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารางขอบังคับดังกลาว  
  มติสภามหาวิทยาลัย             ใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย 
คาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และคาตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยมีการเพิ่มเติมขอความบางสวน และให
ตรวจสอบขอความใหถูกตองกอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม           

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ  (ถามี) 

 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓   
ในวันศุกรท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เสนอวามหาวิทยาลัยควรจัดทํากรอบอัตรากําลังท่ีจะจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยภายใน ๕ ป  พรอมท้ังหลักเกณฑการประเมินผลการทํางาน  จํานวนเงินท่ีจาง  เสนอให
สภามหาวิทยาลัยดูวาเปนอยางไร  เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของแตละคณะวาเปน
อยางไร  และหาวิธีการปรับปรุงแกไข 

รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  รับวาจะทํากรอบอัตรากําลังเสนอสภามหาวิทยาลัย             
โดยช้ีแจงเพิ่มเติมวาปญหาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  ขณะนี้มีจํานวน               
เกินเกณฑมาตรฐานคอนขางสูงเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย  และสวนใหญจางโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

/สวนอัตรากําลัง.... 



๙ 
 

สวนอัตรากําลังสายผูสอน  คณะจะเปนผูเสนอแผนวาในหาปขางหนาจะเปดสาขาวิชาอะไรบาง  จํานวน
นักศึกษาเทาไร  เพราะปริมาณอาจารยข้ึนกับจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
 อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยและเลขานุการ  เสนอวา  แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ๕ ป  พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๓  จะหมดในป พ.ศ.๒๕๕๓  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองทําแผนใหม                  

ซ่ึงจะตองรองรับกับกรอบอัตรากําลัง และสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๕๐   น.  
 
 

       (นางสาวสุภารัตน  สินสุวรรณ) 
 
 

      (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
 
                          (นายศุภธี  โตสกุล) 
 
            ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

                       (อาจารยตระกล  จนัทสุนทร) 
                                                                                                            เลขานกุาร                                                                
                                                                                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓     
                  วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓                              

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว  

๓.๑   ………………….………………………………………………………………………………... 

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

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

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

๓.๒   ………………….………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 ๓.๓   ………………….………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 ๓.๔   ………………….………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 ๓.๕   ………………….………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

 
                                                             
 
 

 

 

 
 
 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 
                        สรุปเร่ือง 

                      ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงงานคลังไดจัดทํา
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ   เ งินบัณฑิตศึกษา  เ งินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร    และเ งินโครงการ                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  ประจําเดือน  เมษายน  ๒๕๕๓ 

                     มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓
ประจําเดือน  เมษายน  ๒๕๕๓  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๔.๒  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ป พ.ศ.๒๕๕๒ 
                        สรุปเร่ือง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น  คณะกรรมการติดตามฯ ไดดําเนินการ ตรวจสอบประเมิน           
ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ  ป พ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จเรียบรอยแลว  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘(๕) 
ใหคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี  พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปและส้ินปงบประมาณคณะกรรมการติดตามฯ                   
จึงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๕๐   

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๘ 

๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙   
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

  ๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน  ประจาํป พ.ศ.๒๕๕๒ โครงการความรวมมอืทางวิชาการ 
 ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาการปกครองทองถ่ิน 
                        สรุปเร่ือง 

                      ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย การรับ-จายเงินการจัดการศึกษาโครงการ             
ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ.๒๕๔๙ 
ขอ ๙  กําหนดไววาใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานพรอมบัญชีรับ-จายเงินเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยทุกส้ินปการศึกษา 
                     มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ โครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย การรับ-จายเงินการจัดการศึกษาโครงการ

ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ.๒๕๔๙ 
ขอ ๙   
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

                        วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
๕.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
        สรุปเร่ือง 

           ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗    และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเหน็ชอบ
การสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา     ในการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓    เม่ือวันท่ี    
๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

  และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ   (กศ.บป.)    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ตาม 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๘      และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙        เปนไปตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ 

เม่ือวันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

  มหาวิทยาลัย     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต    
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต   และปริญญาบัณฑิต 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                            ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

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

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

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

๕.๒  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา เพ่ิมเติม 
              สรุปเร่ือง 

                            ตามอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย      และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํา
งบประมาณ ขอ  ๑๗  “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยในวงเงินไม
เกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนจะตอง
จัดสรรเงินรายไดประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับการอนุมัติไว  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของประมาณการ
รายไดประจําปงบประมาณนั้น”   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา ๒๕๕๓ มากกวาเปาหมายที่
กําหนดไว  ทําใหตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
รายจายเงินบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๑๑) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ขอ  ๑๗ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  อนุมัติ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๓ พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การเก็บเงินคาบํารุง 
  การศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
              สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การเก็บเงิน                   
คาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.๒๕๕๓  สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  ต้ังแต           
ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนแบบเหมาจายแลวนั้น   
  เนื่องจากในระเบียบดังกลาวยังกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายไวไม
ครบถวน  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การ
เก็บเงินคาบํารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  ใหความเหน็ชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

๕.๔ พิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาตอของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
              สรุปเร่ือง 

  ดวยนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๖ คน  ท่ีจะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา เนือ่งจากยัง
ไมสําเร็จการศึกษา  เม่ือไดมีสภาพการเปนนักศึกษาครบกําหนดเวลา ๕ ปการศึกษา  ไดขอขยายเวลาใน
การศึกษาตอไปอีก  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดดําเนนิการพิจารณา  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓  เม่ือ
วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑสําหรับผูสมควรเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  และเห็นควรเสนอใหสภาฯ อนญุาตคร้ังนี้จํานวน ๔ คน  คือ 

  ๑.  นายวรทัศน  รุงเรือง   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ๒.  นางณัฐยาน  โพธ์ิชาธาร  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ๓.  พระสมาน  ลีลาศ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  ๔.  พระมหาสายชล  ทองสีขาว  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๕) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 

พ.ศ.๒๕๕๑  หมวด ๗  ขอ๒๖ (๔) (ข)    
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาท่ีเสนอ 

๒.  พิจารณากาํหนดหลักเกณฑ  การขออนุญาตใหขยายเวลาการศึกษา  กรณีไดมีสภาพการ
เปนนักศึกษาครบกําหนดเวลา 

๓.  พิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนผูพิจารณานักศึกษาอ่ืน  ๆท่ีจะขออนุญาต
ในโอกาสตอไป  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสภาฯ กําหนดในขอ ๒. 

๔.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๕  พิจารณาดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีสภามหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ 

 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (กพร.) 
              สรุปเร่ือง 

  ดวยในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
(กพร.) ไดกําหนดไวในมิติท่ี ๔ มิติดานการพัฒนาสถาบัน  ประเด็นการประเมิน  การบริหารการศึกษาและการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล  ซ่ึงเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ในตัวช้ีวัดท่ี ๑๒.๑ 
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา และการถายทอดเปาหมาย
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  เม่ือพิจารณาจากประเด็นตางๆ ท่ีตองดําเนินการ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแลว  
พบวา  สภามหาวิทยาลัยควรไดพิจารณาดําเนินการใน ๓ ประเด็น  ดังนี้ 
  ๑.  ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
  ๒.  กําหนดนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ๓. กําหนดระบบการประเมินตนเอง ตามหนาท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๓) 
๒.  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาดําเนินการใน ๓ ประเด็นดังกลาว 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

                                                                                        วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 ๖.๑ …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


