
 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ 
วันที่   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
 ๑.๑  ก าหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระครูภาวนาโสภณ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑  ความก้าวหน้าในการด าเนินการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย   

 ๓.๒  รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 ๓.๓ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓   
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพื่อทราบ 
                     ๔.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา   
 ๕.๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๕.๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๕.๓ พิจารณาปิดหลักสูตรกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ๕.๔ พิจารณาการก าหนดต าแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ    
   ๕.๕ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้  
   ๕.๖ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม 
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญ  พ.ศ. ....  
   ๕.๗  พิจารณาผลการด าเนินการทางวินัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)         
   ๕.๘  พิจารณาผลการด าเนินการทางวินัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)         
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

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

 

 
 



                                                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ ก าหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระครูภาวนาโสภณ  
  สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
เรื่องก าหนดการจัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  แด่ พระครู
ภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ซึ่งจะจัดในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้ง
รายละเอียดก าหนดการพิธีถวายปริญญาบัตรดังกล่าว โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔ .๕๐ น. เป็นต้นไป                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
             มหาวทิยาลัยฯ จึงขอเรยีนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลัยร่วมในพิธีดังกล่าว             
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ 
                         วันที่   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔   เมื่อวันที่   ๒๗  พฤษภาคม   
๒๕๕๔  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งรายงานการประชุมมีจ านวน  ๑๔  หน้า     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
      จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

----------------------   
รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ  
๒.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารย์กวี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ  
๔.  นางพิศมัย เพียรมนกุล  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  อาจารย์พงศรัณย์  จันทร์ชุ่ม รอง ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ  
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ  
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน   ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ  
๙.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ  
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์บุญสนอง  เภาค า  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ  
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ  
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ  
๑๔.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  พระธรรมปิฎก    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต์ 
๒.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๓.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๔.  ศาสตราจารย์ น.พ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๕.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 

/รายนามผู้เข้าร่วมประชุม.... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียง แจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่ส าลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์  
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ สายบุญเรือน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ท าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม  
๗.  นายวัชระ   รักษาพล ท าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม   ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร   เลขานุการ   น าเสนอ  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารจ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  เงินงอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย  ได้ขอลาออก  ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านักว่าจะร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านละหนึ่งปี  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖  โดยมีผู้บริหารได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  
  ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๒  รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย 
  ๓ มหาวิทยาลัย  
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร   เลขานุการ   น าเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                       
ได้เชิญผู้แทน ๑ ท่าน จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมร่วมประจ าปีของ
สภามหาวิทยาลัย ๓ มหาวิทยาลัย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                     
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมดุสิตธานี  อ าเภอหัวหิน นั้น 

/มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.... 
 



๓ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้อนุญาตให้อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ดังกล่าว  ในการประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย ๓ มหาวิทยาลัยมีเอกสารประกอบ                
การประชุมเรื่องปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ปฏิรูปอุดมศึกษา  และจดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยซึ่งได้มอบ
ให้แก่กรรมการในการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว  จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  และจากรายงานผลฯ มีข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่า  ควรจัดให้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และมีการก าหนดแผนด าเนินการในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  
โดยมีกรอบเวลา  และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  จากการประชุมร่วมประจ าปีของ
สภามหาวิทยาลัย ๓ มหาวิทยาลัย  ได้บทเรียนหลายประการ  คือ 
  ๑.  การปฏิรูปมหาวิทยาลัย ถ้าพิจารณาจากแผน ๑๕ ปี ของ สกอ. จะกล่าวถึงเรื่องของ                
ธรรมาภิบาลและเรื่องท่ีจะต้องด าเนินการ  หรือถ้าพิจารณาจากเรื่องของ กพร. /สกอ. /สมศ. ได้มีการก าหนดเรื่อง
ที่จะประเมินสภามหาวิทยาลัย  และก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินว่าสภามหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ               
เรื่องใดบ้าง  
   จากประสบการณ์ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดสัมมนาร่วมกันเป็นครั้งที่สอง  
โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  และมีความชัดเจนว่าเรื่องการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
เหมือนกัน  แต่ความก้าวหน้าของแต่ละมหาวิทยาลัยคือ การน าเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวตั้ง                     
ใช้หลักการร่วมกันแต่ใช้วิธีการต่างกัน 
  ๒.  การประเมินผลมหาวิทยาลัยหลังมีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ได้น าเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
  ๓.  ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีหรือผู้บริหาร  ได้ตั้งหัวข้อว่า “ความ
คาดหวัง” โดยคาดหวัง ๒ ด้านคือ  ๑.  สภามหาวิทยาลัยคาดหวังต่อผู้บริหาร  ๒.  ผู้บริหารคาดหวังต่อสภา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ทั้งสองกลุ่มพิจารณาร่วมกันว่าคาดหวังสิ่งใด  และกลั่นกรองความคิดเห็น
ของสองฝ่ายมาสู่การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
  ๔.  การน าบุคคลภายนอกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  ในประเด็นที่ว่า
สภามหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างไร 
  ทั้ง ๔ ประการดังกล่าวเป็นเรื่องที่การประชุมร่วมครั้งนี้น ามาพิจารณา และได้ผลดี  ซึ่งการปฏิรูป
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เริ่มด าเนินการบ้างแล้ว  แต่ต้องพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้สภามหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ควรด าเนินการเชิงรุกโดยสภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าจากแผน ๑๕ ปีของ 
สกอ.  ต้องด าเนินการเรื่องใดอีกบ้าง  รวมทั้งส่วนที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการผลควรด าเนินการให้เรียบร้อย   
 
 

/โดยที่นายกสภามหาวิทยาลัย.... 
 



๔ 
 

โดยที่นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินงานร่วมกันจึงจะปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยได้ส าเร็จ  ทั้งนี้โดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย   
  นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ประเด็นส าคัญคือ  ถ้าจะปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยให้
ส าเร็จ  ควรวางแผนว่าจะด าเนินการเรื่องใดก่อน  และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ  
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  ควรเริ่มเรื่องการปฏิรูป                    
สภามหาวิทยาลัย  โดยแต่งตั้งนายกสภาฯ  อุปนายกสภาฯ  อธิการบดี  เลขานุการสภาฯ  ผู้แทนจากกรรมการ
สภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภาฯ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์  และประธานสภา
คณาจารย์ฯ เพื่อหารือในเรื่องของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตามแผน ๑๕ ปีของสกอ.  และตามที่หน่วยงาน
ภายนอกต้องการ แล้วก าหนดเป็นแนวทางปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว  นายกสภาฯ  อธิการบดี  เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด
ต่อไป  นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาปรับปรุงกลไกบางอย่าง  เช่น  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น      
  มติสภามหาวิทยาลัย      
  ๑.  รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์  การประชุมร่วมประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย     
๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
  ๒.  มอบมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ ในสภามหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
แนวทางในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

 ๑.๓  ก าหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระครูภาวนาโสภณ  
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีมติ
อนุมัติปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แล้วนั้น  ซึ่งบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จ านวน ๒ ท่าน เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  โดยเหลืออีก ๑ ท่าน  คือ พระครูภาวนาโสภณ (สมพร  
ฐิตธมฺโม)  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระครูภาวนาโสภณ (สมพร  ฐิตธมฺโม) ในวันศุกร์ที ่ 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  หอประชุม ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รวมทั้งได้จัดพิธีถวายปริญญาบัตร                        
แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๓ ในวันนั้นด้วย 
  มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  โดยก าหนดจัดพิธี
ถวายปริญญาบัตรฯ ในช่วงเช้า  และประชุมสภามหาวิทยาลัยในช่วงบ่าย 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   เสนอว่า  ควรจัดพิธีถวายปริญญาบัตร       
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๒ .... 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ 
อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร   เลขานุการ   ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตรวจสอบ รายงาน              

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่   ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   ๒๙  เมษายน   ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๑ – ๑๔ 
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  โดยมีการแก้ไข  ดังนี ้
 -  เอกสารหน้า ๙  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  มติสภามหาวิทยาลัย  “รับทราบรายงานการติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดย ขอให้จ าแนกเฉพาะเรื่องท่ีเป็น             
ความเสี่ยง  และมอบมหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการส าเร็จการศึกษาด้วย ”  แก้เป็น  “รับทราบ
รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดย ขอให้
จ าแนกเฉพาะเรื่องท่ีเป็นความเสี่ยง  และมอบมหาวิทยาลัยให้มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการส าเร็จการศึกษาด้วย   
และให้เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป”   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๔/๒๕๕๔               
เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔ แล้วนั้น   
              ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๔๗  อธิการบดีจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้ง   แล้วให้คณะกรรมการด าเนินการ
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เป็นประธาน  และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน 
เป็นรองประธาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์                              
และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ แล้ว  
โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งประธาน และรองประธาน  ดังนี้ 
 ๑.  นางพิศมัย  เพียรมนกุล  เป็นประธาน  
 ๒.  นายอนันตชัย  ชัยสวัสดิ์  เป็นรองประธาน  
 ๓.  ดร.วิรัช  จินดากวี  เป็นรองประธาน  
 และอธิการบดีเสนอให้  ผศ.ศรินทิพย์  ภู่ส าลี  รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ  จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป  โดยมีองค์ประกอบที่เพ่ิมเติม                 
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ คือ ประธานสภานักศึกษา  และนายกองค์การนักศึกษา  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 

/๑)  นางพิศมัย  เพียรมนกุล.... 
 



๖ 
 

  ๑)  นางพิศมัย    เพียรมนกุล    ประธานกรรมการ  
  ๒)  นายอนันตชัย    ชัยสวัสดิ์                            รองประธานกรรมการ  
  ๓)  ดร.วิรัช         จินดากวี                     รองประธานกรรมการ  
  ๔)  ร้อยต ารวจตรีก าจัด      สุขจันทร์                กรรมการ  
  ๕)  นางเจือจันทร์             พ.ประสิทธิ์                      กรรมการ  
  ๖)  พันเอกช านิ               รักษายศ                      กรรมการ  
 ๗)  พันต ารวจเอกทัตเทพ   ศรีนาค                   กรรมการ  
  ๘)  นายนริศ                   พงษ์พานิช                         กรรมการ  
  ๙)  นายนุรักษ์                 มโนสุจริตธรรม                     กรรมการ  
  ๑๐) นายประคอง             วุฒิพานิช                        กรรมการ  
  ๑๑) ดร.รัตนาวรรรณ         ธนานุรักษ์                    กรรมการ  
  ๑๒) นายวิสาข์                ทองนาค                      กรรมการ  
  ๑๓) นาวาอากาศตรีสมเกียรติ ฮุ้นสกุล                        กรรมการ  
   ๑๔)  พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย)               กรรมการ  
  ๑๕) นายอุดม               ชัยชนะพานิช                      กรรมการ  
  ๑๖) ประธานสภานักศึกษา                                     กรรมการ  
  ๑๗) นายกองค์การนักศึกษา                                     กรรมการ  
  ๑๘) ผศ.ศรินทิพย์   ภู่ส าลี                         เลขานุการ  
 
 ๓.๒  อาจารย์บุญสนอง  เภาค า  ผู้แทนคณาจารย์  สืบเนื่อง  เอกสารหน้า ๔  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓               
ข้อ ๑.  สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือหารือในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์ฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ท าหนังสือ
ขอเอกสารเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย   และมหาวิทยาลัยได้ส่งไปให้แล้วนั้น   ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการ                       
การอุดมศึกษาตอบข้อหารือดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร    เลขานุการ   ชี้แจงว่า  ได้สอบถามผู้ที่เก่ียวข้องแล้ว  พบว่าขณะนี้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมิได้ตอบข้อหารือกลับมา  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  น าเสนอ  รายงานสรุปรายรับ รายจ่ายและ 
 

/ยอดเงินคงเหลือ.... 
 



๗ 
 

ยอดเงินคงเหลือ  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕ ๔  ประจ าเดือน เมษายน   ๒๕๕ ๔
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษ า  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ   เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                 
เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม     
 อาจารย์บุญสนอง  เภาค า  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  การรายงานเรื่องการเงินต่อ                           
สภามหาวิทยาลัยจะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่  ซึ่งตามกฎหมายงบประมาณแผ่นดิน                 
ถือว่าเป็นรายได้หรือไม่  ถ้าถือว่าเป็นรายได้ก็ควรจะรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินต่อสภามหาวิทยาลัย            
ทุกเดือนด้วย 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ค าว่า “รายได้” ไม่รวมเรื่องงบประมาณแผ่นดิน  เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินต้องใช้จ่าย
ตามงบประมาณที่ได้รับมา  และถ้าคงเหลือต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง ในขณะที่เงินรายได้จะไม่ส่งคืน
กระทรวงการคลัง  จึงถือได้ว่าเงินรายได้อยู่ในอาณัติของสภามหาวิทยาลัยที่จะอนุมัติการใช้จ่าย  ส่วนงบประมาณ
แผ่นดินจะต้องผ่านส านักงบประมาณแผ่นดินและท าเป็นงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 รองศาสตราจารย์กวี   ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี  ชี้แจงว่า  มหาวิทยาลัยรายงานเรื่องงบประมาณ
แผ่นดิน  แต่จะรายงานต่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทุกเดือน  
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจ้งว่า  รายได้จะรวมงบประมาณแผ่นดิน
เฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเท่านั้น 
 นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรรายงานงบประมาณลงทุน  โดยรายงานเป็น         
ไตรมาสว่างบประมาณลงทุนที่ได้มาด าเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ชี้แจงว่า  เรื่องงบประมาณลงทุน  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดคณะให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนแล้ว 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  การท ารายงานเรื่องการเงิน นั้น  
เมื่อถึงสิ้นปีขอให้น าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
จะน าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   โดยมอบมหาวิทยาลัยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน            
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จ านวน  ๔๖๐  คน   ดังนี้ 
 

/๑.  ปริญญามหาบัณฑิต .... 
 



๘ 
 

  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน  ๕๘  คน  ดังนี้  
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  
               สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ๗  คน  
               สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑  คน  
              สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  ๕  คน  

  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์          ๓๑  คน  
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม)  
                       สาขาวชิาการจัดการท่ัวไป              ๑๔  คน  
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จ านวน      ๔๕    คน  
  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จ านวน  ๓๕๗ คน  ดังนี้ 
        นักศึกษาภาคปกต ิ
   สาขาวิทยาศาสตร์  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน  
    - ปริญญาตรี    ๓๙  คน  
   สาขาศิลปศาสตร์  
    - ปริญญาตรี    ๑  คน  

สาขาเทคโนโลย ี
    - ปริญญาตรี    ๒  คน  

สาขานิติศาสตร ์
    - ปริญญาตรี    ๑  คน  
   สาขาการบริหารธุรกิจ  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน  
    - ปริญญาตรี    ๔๕  คน  
   นักศึกษา กศ.บป.  
   สาขาวิทยาศาสตร์  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน  
    - ปริญญาตรี    ๓๗  คน  

สาขาศิลปศาสตร ์
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๕  คน  
    - ปริญญาตรี    ๒๘  คน  
 
 

/สาขานิติศาตร์ .... 
 



๙ 
 

สาขานิติศาสตร ์
 - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน  

    - ปริญญาตรี    ๒๐  คน  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน  
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒  คน  
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน  
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๙  คน  
    - ปริญญาตรี    ๑๔๕  คน  
  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     
ซึ่งมีปัญหาในขณะนี้  มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์  ชี้แจงว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ไม่มีปัญหาทุกประเด็น  ซึ่งนักศึกษาส าเร็จการศึกษา                   
ตามเกณฑ์ของคุรุสภา 
  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต   
 

 ๕.๒  พิจารณารายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
 รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์   บ่ายเที่ยง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   น าเสนอ  ด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ และของอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  โดยก าหนดให้อธิการบดีและคณบดีสรุปผล
การด าเนินงาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ  รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   
 ซึ่งประเด็นในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น จะขอรายงานเฉพาะในส่วนของ
มหาวิทยาลัย  โดยบทสรุปส าหรับผู้บริหารได้แบ่งการรายงานผลการประเมินตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่ก าหนดไว้   สามารถด าเนินการต่างๆ ได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว้  แต่ยังพบปัญหาอยู่บ้างคือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายส่วนหนึ่งที่เป็นนักเรียนผลการเรียนดีไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งอื่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
มีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึง ๑๗ หลักสูตร  แต่จ านวนนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓ .... 
 



๑๐ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
และให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  เปิดโอกาสให้นักศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง                         
ได้ศึกษา  แต่บางสาขาที่มีจ านวนนักศึกษาสมัครไม่เพียงพอกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  ควรมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกท่ีบ่งชี้ว่านักศึกษามีโอกาสศึกษาได้ส าเร็จในหลักสูตรนั้นอย่างมีคุณภาพ  โดยเฉพาะในสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล   มีการด าเนินการในเรื่องของ                 
ภูมิปัญญาไทยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวนมาก  แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการน าไปสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการวิจัยท่ีเป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมาย       
และงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ    งานวิจัยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีงบประมาณงานวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  แต่ในส่วนของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานและการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ยังด าเนินการได้เพียงร้อยละ ๘.๐๗  ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอ่ืนๆ ในเชิงรุกและ
ครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ  มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดให้
มีการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  และด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายครูมาอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เรื่องงบประมาณ
การเงินการคลัง  ซึ่งงบประมาณวิจัยยังคงมีค้างจ่ายอยู่  และมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินร้อยละ ๙๗   
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร   จากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรเห็นว่าโดยรวม
อธิการบดีมีความสามารถในการบริหารงาน  และมีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนรายละเอียด หรือข้อสังเกตอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินคณะ  คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ จะด าเนินการสรุปเป็นรูปเล่มอีกครั้งหนึ่ง 
 นางดวงสมร   วรฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอว่า  ประเด็นส าคัญต้องการให้ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ สรุปแต่ละยุทธศาสตร์ว่า บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่   และถ้าต่ ากว่าเป้าประสงค์               
จะเป็นอย่างไร 
 รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์   บ่ายเที่ยง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   แจ้งว่า  เรื่องยุทธศาสตร์จะสรุปไว้ว่าบรรลุ
เป้าประสงค์ในเรื่องใดบ้าง  ซึ่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะก าหนดไว้ชัดเจน  แต่ของคณะยังไม่มีความชัดเจน  
และการรายงานควรจะเสนอเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบก่อน  เพื่อที่เมื่อประเมินจะได้ด าเนินการประเมิน
ตามเป้าประสงค์  โดยจะด าเนินการสรุปว่ามีเรื่องใดท่ีไม่บรรลุเป้าประสงค์อีกครั้ง 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องของ            
การติดตามตรวจสอบ  โดยทุกหกเดือนอาจจะต้องรายงานว่าด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์แค่ไหน  ซึ่งใช้                 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการประเมินมากเพียงใด  และเมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ควรจะสรุปว่าบรรลุ
หรือไม่บรรลุเป้าประสงค์  เพราะเหตุใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และของอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  โดยมีข้อสังเกตเพ่ือการ
ปรับปรุงการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป 

/๕.๓  พิจารณาให้ความเห็น .... 
 



๑๑ 
 

 ๕.๓  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  น าเสนอ  ตามที่ได้มีการก าหนดให้ด าเนินการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (กพร.) ได้ แก่  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ภาวะผู้น าของสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๘) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(กพร.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตัวชี้วัดที่ ๙.๑  ระดับคุณภาพของการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยนั้น  เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะต้องด าเนินการเป็นปีการศึกษา
โดยด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้ศึกษาแนวทาง                      
การด าเนินการในเรื่องนี้  อาทิ  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
ราชนครินทร์  น าโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรีเมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  เห็นว่าควรมีการประเมินสภามหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของการ
ประเมินตนเอง  และการประเมินจากบุคคลภายนอก  และจากการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย                    
๓ มหาวิทยาลัย  คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัย                   
วลัยลักษณ์  ได้มีการน าเสนอข้อมูลการด าเนินการประเมินสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้เคยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการก าหนด
ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  และครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  
ซึ่งมีมติในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๓  ว่า “เห็นชอบให้ใช้นโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของ                                      
สภามหาวิทยาลัยตามประกาศลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ต่อไป  ส าหรับการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยและ               
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว  และมีการด าเนินการตามประกาศ
นั้นในบางส่วนแล้ว เห็นชอบให้ด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังด าเนินการไม่ครบถ้วน ”  ซึ่งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยจัดท ารายงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ ๒๕๕๓   
 จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปนี้  
 ๑.  รูปแบบการประเมิน  ควรมีการประเมินเช่นไร  อาทิ  
    ๑.๑  โดยบุคคล  และองค์กรภายนอก  
    ๑.๒  การประเมินตนเอง  
   -  วิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน  
   -  แบบสอบถามกรรมการสภาฯ  ผู้ร่วมประชุม  
  ๒.  บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล  หรือ เป็นผู้ประเมิน  
  ๓.  สามารถใช้ข้อมูลที่ส านักงานสภาฯ  สรุปไว้ได้หรือไม่  และควรเพิ่มเติมในเรื่องใด  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  ศาสตราจารย์วิจิต ร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า   เรื่องการประเมิน                     
สภามหาวิทยาลัย  ในส่วนของการปฏิบัติตามหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  ควรต้องวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ 
 

/สภามหาวิทยาลัย .... 
 



๑๒ 
 

สภามหาวิทยาลัยจากพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  รวมถึงพระราชบัญญัติ  
ประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้มีการมอบอ านาจ  หรือก าหนดหน้าที่มาให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการด้วย              
การด าเนินการในระยะแรกควรพิจารณาในส่วนของการประเมินที่ต้องรายงานต่อ สมศ. และ กพร. ก่อน  ส่วนนี้
น่าจะมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ  และขอให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลวิเคราะห์สถิติข้อมูลในส่วนของการปฏิบัติงานจริงให้แก่คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ อีกส่วนหนึ่งด้วย 
  ส าหรับการวางระบบและการก าหนดรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ น่าจะให้
คณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ที่จะได้ตั้งขึ้นเป็นผู้ด าเนินการ 
  รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เรื่องที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนในการ
ประเมินของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ได้ก าหนดการให้คะแนนส่วนนี้จากคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็น Rating Scale ควรต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วย 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เรื่องนี้ขอมอบให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ไปก าหนดรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ตรงตามที่ สมศ. 
ต้องการ   

นางดวงสมร   วรฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   แจ้งว่า  ข้อสังเกตจากข้อมูลในรายงานประจ าปี  พบว่า
จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมค่อนข้างน้อย  เมื่อมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่จึงควรมี
วิธีด าเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุมได้มากขึ้น 
  มติสภามหาวิทยาลัย    สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการเก่ียวกับการประเมิน                           
สภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  ๑)  มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการ               
ในส่วนของการประเมินที่ต้องรายงานต่อ สมศ. และ กพร. รวมทั้งก าหนดรูปแบบแบบสอบถามการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๒)  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประมวลข้อมูลในส่วน ผลการปฏิบัติงานจริงที่ต้องใช้ใน              
การประเมินสภามหาวิทยาลัย 
  ๓)  มอบคณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการวางระบบ  
และก าหนดรูปแบบที่สมบูรณ์ในการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๔  พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง 
  การศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  น าเสนอ   เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษา        
ภาคปกติ  สืบเนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษา  
 

/ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ .... 
 



๑๓ 
 

ภาคปกติ   พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดว่ามีการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา แบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                     
ทุกสาขาวิชาจ านวน  ๔๐ ,๐๐๐  บาท  แต่เนื่องจากการรับนักศึกษาใหม่นั้นจะมีนักศึกษา ๒ ประเภท  คือ  
นักศึกษาที่จบการศึกษามาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญา               
โดยใช้หลักสูตรเทียบโอน  จึงจ าเป็นต้องปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาเข้ารับการศึกษา  
จึงขอแก้ไขระเบียบฯ ข้อ ๔(๓) โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   
  “ (๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   (ก)  กรณีท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา                 
ทุกสาขาวิชา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๔๐,๐๐๐  บาท  
   (ข)  กรณีท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาทุกสาขาวิชา  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท  
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                
การประชุม  
   มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บเงิน           
ค่าบ ารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....   

 

 ๕.๕  พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทธณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

 ๕.๖  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ผู้แทนผู้บริหาร  น าเสนอ  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  

งบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน  ๓,๐๔๘,๓๕๐  บาท  เพ่ือด าเนินการ  ดังนี้   
  ๑)   งบประมาณ เงินรายได้ (บก.ศ.) ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประจ าภาคเรียนการศึกษา                 
ฤดูร้อน/๒๕๕๓  จ านวน  ๑,๘๙๘,๓๐๐  บาท  ส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาคเรียนการศึกษา              
ฤดูร้อน/๒๕๕๓  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสิงห์บุรี 
 ๒)   งบประมาณโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับ                  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น) รุ่นที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๔   จ านวน  ๑,๑๕๐,๐๕๐  บาท 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  จากเอกสารหน้า ๕  เรื่องขออนุญาต
เบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคฤดูร้อน  ซึ่งสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนได้หรือไม่  และเบิกในอัตรา
ชั่วโมงละ ๔๐๐  ใช่หรือไม่   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า   ขณะนี้มีการจัดการศึกษาในสองหลักสูตร
คือ หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่  กรณีหลักสูตรใหม่เก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายจะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน 

/การสอนได้ .... 
 



๑๔ 
 

การสอนได้  แต่กรณีที่เสนอนี้เป็นการเบิกค่าตอบแทนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรเก่า  จึงสามารถเบิกค่าตอบแทน
การสอนได้  โดยใช้อัตราค่าตอบแทนการสอนตามอัตราของนักศึกษาภาคพิเศษ  
  นางดวงสมร   วรฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   แจ้งว่า  เมื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยควรแจ้งด้วยว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ใด    
  นายบุญช ู นาถวงษ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ควรตรวจสอบเรื่องระเบียบฯ ให้ชัดเจนด้วย  
เนื่องจากโดยหลักการแล้วไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติได้  ซึ่งควรตรวจสอบว่าอาจจะมี
เงื่อนไขใดที่ท าให้เบิกค่าตอบแทนการสอนได ้
  มติสภามหาวิทยาลัย     อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได ้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน  ๓,๐๔๘,๓๕๐  บาท  โดยขอให้ตรวจสอบระเบียบเพ่ือความชัดเจนในการเบิกค่าตอบแทน            
การสอน  นักศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาคฤดูร้อนด้วย 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 ๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน/นักศึกษา นั้น  เรื่องของคุณภาพด้านหนึ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณา คือการที่ร้านค้าภายในโรงอาหารบางร้านไม่เปิดขาย  ท าให้นักเรียน/นักศึกษาต้องซื้ออาหารที่ไม่มี
ประโยชน์รับประทานแทน  จึงควรมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีจะให้ร้านค้าภายในโรงอาหารไม่เปิดขายน้อยลง   
  มติสภามหาวิทยาลัย    มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเรื่องดังกล่าว 
 ๖.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
เป็นวันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  และมีพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระครูภาวนาโสภณ            
ในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดก าหนดการต่อไป   
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๕.๐๐   น.  
 
  

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล)  
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  ๖/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                              

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

 ๓.๑ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย   
                        สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ให้มีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีจะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิรูป               
สภามหาวิทยาลัย นั้น  บัดนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว                    
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
              และไดมี้การประชุมคณะกรรมการฯ  ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ  ห้อง
ประชุมบริหาร ๒ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร  โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัย  และมีมติมอบให้เลขานุการไปยกร่าง แนวทางการปฏิรูปฯ  แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ                  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณา แล้วน าเสนอต่อสภาฯ ในการประชุม 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๔  ต่อไป 
              อนึ่ง เนือ่งจากปฏิทินการประชุมสภามหาวทิยาลัย ไดก้ าหนดวันประชุมสภาฯ ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๔              
ไว้ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ซึ่งในวันดังกล่าว นายกสภาฯ ในฐานะประธานกรรมการ  ติดราชการส าคัญใน
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  จากเดิม ไปเป็น
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔       
               จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือทราบ                 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  ๖/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                              

 
 ๓.๒  รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีมติ
มอบมหาวิทยาลัยฯ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน  ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ 

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



                                          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  ๖/๒๕๕๔     
                  วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                              

 
 ๓.๓  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓   
                สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี  และคณะกรรมการฯ ได้เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  เป็นเบื้องต้นต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวไว้แล้วนั้น   
 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด
ประชุมเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   โดยได้น าข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงเอกสารรายงานผล  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๕๐ (๒) 
   “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้อมความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุกปี” 
             ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 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  ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘  แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 
                  “ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี                    
ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ  และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ  

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                          วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

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

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ 
                        วันที่   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
       สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา            
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  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 ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕  
มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๒  พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                        สรุปเร่ือง 
 ตามที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุดปัจจุบันที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี   ได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔  และ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  แล้ว  
 บัดนี้ได้รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๖ คน  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ 
  “กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้....” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
                  “ข้อ ๖  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ ๔ (๓) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                   (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม    
                   (๒)  เป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ 
                   (๓)  มีความรู้ ความเข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
                   (๔)  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
                   (๕)  ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
                   (๖)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 
                    ข้อ ๗  (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดีเสนอ 
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเท่ากับข้อ ๔ (๓)   (จ านวน ๖ คน)” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



                 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๓ พิจารณาปิดหลักสูตรกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                  สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอขอปิดหลักสูตรกลางในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  
ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบันราชภัฏเทพสตรีที่มิได้เปิดสอนแล้ว  จ านวน  ๑๓  หลักสูตร  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวในปัจจุบันไม่ได้เปิดรับนักศึกษา  และไม่มีนักศึกษาเรียนอยู่  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  และท่ีประชุม                
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  มีมติให้ความเห็นชอบ                   
ปิดหลักสูตรดังกล่าว 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรกลางของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
   “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาปิดหลักสูตรกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๕.๔  พิจารณาการก าหนดต าแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ   
                    สรุปเรื่อง 
   มหาวิทยาลัยฯ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ อ.กพ.กรม  ตามมาตรา ๗๔  วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน ๑ ราย คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมทิพย์  ศรีทอง  สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๙) 
   “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  และ

ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ” 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑   
มาตรา ๖๕/๒  

   “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘  
หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได้....” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  อนุมัติก าหนดต าแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๕.๕  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได ้
 สรุปเรื่อง 
 ด้วย ได้มีการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ ๘  เพ่ิมเติม                      
ในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/๒๕๕๓    จ านวน  ๑๒๑  คน  มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องขอตั้งงบประมาณ                 
เงินรายได้เพ่ิมเติม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗  วรรคสอง 
                    “ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณเกินกว่าที่
ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม เสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
 ๕.๖  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เช่ียวชาญ  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ พระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  แต่เนื่องจากยังมิได้มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวไว้
อย่างเหมาะสม  ซึ่งไม่เป็นการจูงใจให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยด าเนินงานได้  
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาออกข้อบังคับฯ  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญ  พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘  
  “(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ

ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ 
ก็ได้”   

  “(๑๒) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๕ .๗ พิจารณาผลการด าเนินการทางวินัย  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)         
                  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประกาศ ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  และให้มหาวิทยาลัยใช้ผลการประเมินที่ด าเนินการใหม่
ให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป  โดยมอบคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ นั้น 
  ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๑๙๓/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน  สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              
โดยในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งได้คะแนนการประเมิน  ๖๖.๕  คะแนน  คือ
ไม่ผ่านการประเมิน 
  โดยจากข้อกฎหมาย  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายเงินเดือนเป็นค่าทดแทนความเสียหายให้แก่อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจ านวนเงินเดือนตามสัญญาจ้างฯ คือ ๑๑ ,๖๑๐  บาท เป็นจ านวน 
๖ เดือน  นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๓) 
    “พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที๒่)  พ.ศ. ๒๕๕๔     
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบฯ  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ ๒๙ พนักงานผู้ใดที่ถูกสั่งให้ยกเลิกสัญญาจ้าง หรือถูกสั่งให้ออก หรือถูกลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก สามารถอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง 
 
 
 



 
หรือถูกสั่งให้ออก  หรือถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก โดยให้ยื่นค าอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยอาจให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก็ได้ ....” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ จากคณะกรรมการประเมินผลฯ 
  ๒.  พิจารณาการจ่ายค่าทดแทนความเสียหาย 

๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                         วันท่ี   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

 ๕ .๘ พิจารณาผลการด าเนินการทางวินัย  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (การประชุมลับ)         
                  สรุปเรื่อง 
   ด้วย  คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีที่ ๙๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ท าการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ  
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ได้เสนอรายงานการสอบสวนต่อมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 ๑ . มูลกรณีเรื่องนี้เกิดข้ึน คือ หัวหน้าสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบว่า อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ๔๒๐๔๔๐๒ ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        
ได้ประเมินผลการศึกษา และขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ยื่นต่อคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔         
เมื่อวันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๔ อนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษารายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าต่อมา              
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีการสอบในรายวิชาดังกล่าวอีกกับนักศึกษารายเดียวกันที่ไดป้ระเมินผลการศึกษา
และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาไปแล้ว   
 ๒.  ข้อเท็จจริง คือ  อาจารย์ ผู้ถูกกล่าวหา และ เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ๔๒๐๔๔๐๒ ปัญหา
พิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีหน้าที่ประเมินผลการศึกษา ได้ประเมินผลการศึกษา ของนักศึกษา             
ภาคปกติ รหัสประจ าตัว ๐๑๘๔๓๑๐๑๑๓ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยที่นักศึกษายังมิได้
สอบในรายวิชา ๔๒๐๔๔๐๒ ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามข้อกฎหมาย อาจารย์ผู้สอน
จะต้อง ประเมินผลการศึกษา ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อน จึงจะ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ              
ผลการประเมิน 
 ๓. การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นว่า อาจารย์ผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าผิด
วินัย กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑  ก าหนดให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาบังคับใช้โดยอนุโลม จึงเป็นการกระท าความผิดวินัยตาม มาตรา ๓๙ วรรคสี่ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น
ความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย   จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  ถือเป็ นความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ                
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของทางราชการ และรายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชา แต่ยัง
ฟังไม่ได้ว่าเกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ตามข้อ ๒๒(๓)  
 
 



 
 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๔๘(๓)           
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่ง
พักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
              ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารการประชุมลับ) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๖๐ 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี              
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ 
  ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑  
และข้อ ๒๒(๓) 
  ๔. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน                          
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                
พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๔๘(๓)  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพ่ือพิจารณารับทราบผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโปรดพิจารณาตามมาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

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



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
                                                                                        วันที่   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 ๖.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๖.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


