
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ โครงการศึกษาดูงานประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
 ๓.๒ พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๓  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
  (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕) 
 ๓.๔ พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ครั้งที่ ๑  
  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕) 
 ๓.๕ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง 
  และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 ๓.๖ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกําหนด 
  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สายสนับสนุน  พ.ศ. .... 
 ๓.๗ พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน 
  สําหรับคุณวุฒิ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย- 
  ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 ๓.๘ พิจารณาผลการดําเนินการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
                     ๖.๑ พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

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



                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ โครงการศึกษาดูงานประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
       สรปุเรือ่ง 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ ประเทศออสเตรีย  ประเทศฮังการี  และ
สาธารณรัฐเช็ก น้ัน  เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
จึงขอเสนอโครงการศึกษาดูงานประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕   ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  
พฤษภาคม   ๒๕๕๕  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๗.๕ 
หน้า ๑๐ 

บรรทัดที่ ๑๕ 

“๒.  การทําข้อตกลงแบบ top-
down หรือ bottom-up….” 

“๒ .   การทําข้อตกลงจากระดับบน  
สู่ระดับล่าง (top-down) หรือจากระดับ
ล่างขึ้นสู่ระดับบน (bottom-up)….” 

 

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



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕ 

ระหว่างวันท่ี  ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๑  โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค 

อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี
----------------------   

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

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  รองศาสตราจารย์เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๘.  นายบุญปลูก   ชายเกตุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
๙.  รองศาสตราจารย์มานะ ขาวเมฆ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
๑๐.  นายไพศาล   ตันตสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์สํารวจ อินแบน  ผู้สังเกตการณ์ฯ จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
๑๒.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๓  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๔.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๕.๓๐  น.   
 วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.    
 

 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่ เป็นประธานการประชุม แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  เน่ืองจาก ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อยู่ในฐานะที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย คือ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึง
ได้มอบหน้าที่ประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ีให้กับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
 

 ๑.๑ เรื่องขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติ  ได้มี

หนังสือเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานสัมมนา ดังน้ี 
 ๑.  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” 
(Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ “Strategic Departmental 

/ Management in... 
 



๓ 
 

Management in Higher Education Institution in the UK”  ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเดอะแกลเลอร่ี ช้ัน ๔ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้าภาควิชา และการหนุนเสริมความเป็นเลิศในการจัดการเรียน           
การสอนระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร   
 ๒.  ขอเรียนเชิญประชุมสัมมนา “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ 
โรงแรมสยามซิต้ี  ช้ัน ๒ ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  เพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม      หลักนิติธรรม 
 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้นําเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และพิจารณา           
เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจเข้าร่วมการ
สัมมนา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 
 ๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน           
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี  กรรมการได้แจ้งให้มี
การแก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  โดยมีการแก้ไข  ดังน้ี 
 -  เอกสารหน้า ๗  บรรทัดที่ ๒๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ข้อความ  “รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ควรจัดทําบัญชี….” แก้เป็น “รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรจัดทํา
บัญชี….” 

๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน           
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระที่ ๓.๑๔ และ ๓.๑๕ เมื่อวันที่  ๒๗  
เมษายน  ๒๕๕๕  โดยที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมลับให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่  
๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมลับ  ดังรายละเอียด               ใน
เอกสารประกอบการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ (การประชุมลับ)  โดยไม่ม ี          
การแก้ไข   
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓  เรือ่งอนมัุติ... 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  การพิจารณาอนุมั ติให้ ปริญญา

มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๓๑๓  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๒๘  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๔  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๒  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๑๓  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๙  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๓    คน 

  ๓.  ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๒๘๒  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๑  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปรญิญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๓  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๘  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๘  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒๐  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๙  คน 
 

/นักศึกษาภาคพิเศษ... 
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   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๓  คน 
    - ปริญญาตรี    ๒๗  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๙  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒๐  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๗  คน 
    - ปริญญาตรี    ๙  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๑๘  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ประเด็นสําคัญคือ ขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูลรายละเอียดการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งช่ือ – นามสกุล  และวันสําเร็จการศึกษา   
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญา
บัณฑิต     
 

 ๓.๒ พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ ตามท่ี ที่ประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัยได้
กําหนดให้แต่ละสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  ใน
สามประเด็น  ซึ่งจะขอพิจารณาทีละประเด็น  ดังน้ี 
 ๑.  สรุปประเด็น/วาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายที่สภาฯ ได้พิจารณาในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕   
 โดยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวาระเชิงนโยบายจํานวน  ๙ ครั้ง           
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ขอให้แก้ไขเอกสาร           
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  ข้อ ๓) ข้อความ “….การให้บริหารให้คําปรึกษา....” แก้เป็น “….การ
ให้บริการให้คําปรึกษา....” 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ขอให้แก้ไขเอกสาร           
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  ข้อ ๑) ข้อความ “ควรดําเนินการในเรื่องทําให้คนที่ศึกษา....” แก้เป็น 
“ควรดําเนินการในเรื่องทําให้ผู้ที่ศึกษา....” 

/๒.  ประเด็น/วาระเชิงนโยบาย... 
 



๖ 
 

 ๒.  ประเด็น/วาระเชิงนโยบายท่ีสภาฯ ต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยพิจารณาเพ่ือจัดทําปฏิทินระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย           
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  โดยมีรายการท่ีได้เสนอให้พิจารณาจํานวน ๑๒ 
รายการ  ซึ่งนําเสนอไปแล้วหน่ึงรายการ คือ เรื่องนโยบายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และมีมติจากการ
พิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าวไว้  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  ควร
จัดระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในประเด็นใดบ้าง เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จะมอบหมายให้ผู้เก่ียวข้องได้เตรียมการ
ต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ในประเด็นยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะทํางานนําไปปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากข้ึน  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังคณะทํางานขึ้นเพ่ือศึกษาข้อสรุปด้านงานวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ของอาเซียนทั้งหมด           
โดยในวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง  ซึ่งจะ
นําเสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕   ส่วนประเด็นรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกท่ีต้ัง  จากการตรวจสอบมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่ากําลังจะออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง
การจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องการศึกษาจากประกาศดังกล่าวก่อน และจะนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  การจัดการศึกษานอกที่ต้ังค่อนข้างที่จะเป็นเรื่อง
เร่งด่วน  ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยฯ รอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้ระยะเวลานานพอสมควร  มหาวิทยาลัยฯ           
จึงควรศึกษาจากเกณฑ์เดิมก่อน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ประเด็นรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ที่ต้ัง  จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕    
 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ ท ร งคุณ วุ ฒิ   แจ้ ง ว่ า   ประ เ ด็ นกา ร พัฒนา บุคลากร  
มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่แล้ว ซึ่งควรนํามาทบทวนว่าประเด็นใดที่ควรจะพัฒนาต่อไป  ส่วน
ประเด็นการเชิดชูเกียรติ ต้องการให้เชิดชูเกียรติอาจารย์ และตามด้วยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  และขอเสนอ
ให้เพ่ิมประเด็นแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ในการประชุมครั้งน้ีควรเสนอว่ามีประเด็น
ใดบ้างที่ควรจะเพ่ิมเติม  ส่วนการกําหนดว่าจะต้องนําเสนอคร้ังใดนั้นจะกระทําได้ยาก  จึงควรมีการแจ้งสภา
มหาวิทยาลัย ๒ เดือนล่วงหน้า ก่อนที่จะนําเรื่องน้ันพิจารณา  และบางประเด็นก็ไม่จําเป็นต้องเป็นวาระ            
เชิงนโยบาย เช่น การเชิดชูเกียรติอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เน่ืองจากเป็นบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  หากได้ประเด็นวาระเชิงนโยบายแล้ว  ที่ประชุมอาจจะมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณา และจัดทําปฏิทินว่าจะพิจารณาเสร็จเมื่อใด 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ จะรับไปดําเนินการแต่งต้ัง
คณะทํางานเฉพาะเร่ือง และเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อๆ ไป  หรือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน 

/นางพิศมัย... 
 
 



๗ 
 

 นางพิศมัย  เพียรมนกุล  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  เสนอว่า  ควรนําประเด็นการพัฒนาบุคลากรไป
รวมกับประเด็นนโยบายการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ถ้าพิจารณาเรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ และนํากิจกรรมโครงการการพัฒนาบุคลากรเข้ามา ก็จะสอดคล้องกัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ประเด็นกลยุทธ ์การรับนักศึกษา 
และประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  เป็นเร่ืองสําคัญจึงควรพิจารณาโดย
เร่งด่วน 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เป็น
เรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเป็นประจํา และขอให้ตัดประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานท่ี เน่ืองจาก
เป็นเรื่องที่ดําเนินการอยู่แล้ว   
 นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรที่จะต้องพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อนที่จะพิจารณาประเด็นกลยุทธ์การรับนักศึกษา  ซึ่งจะเหมาะสม และสอดคล้อง
มากกว่า 
 รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา โดยมี
แนวทางว่า ประเด็นใดเป็นเรื่องเร่งด่วน  ประเด็นใดเป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่  และประเด็นใดเป็นเรื่องที่
ต้องดําเนินการต่อเน่ือง  ซึ่งแต่ละประเด็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน  และต้องมีข้อมูลทางเลือก และ
เง่ือนไข เสนอให้สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจ 
 ๓.  ปฏิทินการประชุมสภาฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
 สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมทุกเดือน ในวันศุกร์สัปดาห์รองสุดท้ายของเดือน  และสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปฏิทินการประชุมประจําปี ๒๕๕๕ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
๒๕๕๔ ไว้แล้ว  ในการดําเนินการจริงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕, เมษายน 
๒๕๕๕ และพฤษภาคม ๒๕๕๕  เพ่ือความเหมาะสมของกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  รวมท้ังปรับเปล่ียนวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัยใหม่ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕  จากเดิมวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  เป็นวันที่  ๒๔  สิงหาคม  
๒๕๕๕  และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  จากเดิมวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕  เป็นวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
สําหรับการประชุมในรอบหนึ่งปีข้างหน้า ขอเสนอให้พิจารณาปฏิทินการประชุม                            สภา
มหาวิทยาลัยใหม่   โดยเ พ่ิมเติมปฏิทินการประชุมในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  ถึงเ ดือนเมษายน  ๒๕๕๖           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   มติสภามหาวิทยาลัย   
 ๑.  รับทราบสรุปประเด็น/วาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายที่สภาฯ ได้พิจารณาในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕ 
 ๒.  ประเด็น/วาระเชิงนโยบายท่ีสภาฯ ต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  ให้
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  และพิจารณา
ประเด็นรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  ส่วนประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธการรับนักศึกษา นโยบายการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

/การเตรียมการ... 
 



๘ 
 

การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบมหาวิทยาลัยฯดําเนินการ
แต่งต้ังคณะทํางานเฉพาะเร่ือง และเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อๆ ไป 
        ๓.  เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 -  
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษา
บุคลากรประจําการ  เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  เงินรับฝากโครงการ           
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม   
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 - 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว  ได้แก่ 
    ๑.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม 
    ๒.  นายวัชระ  รักษาพล 
    ๓.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง  
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๗.๒  รองศาสตราจารย์สํารวจ  อินแบน  ผู้สังเกตการณ์ฯ จากมหาวิทยาลัยนครพนม  แจ้งว่า  สิ่งที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า การบันทึกรายงานการประชุมไม่มีส่วนของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือ
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับรองรายงานการประชุม  และเรื่องการสําเร็จการศึกษาควรต้องมีคณะกรรมการประจํา
คณะรับรองผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้วย  รวมทั้งเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
ความเคร่งครัดมาก  ซึ่งที่มหาวิทยาลัยนครพนมก็มีการจัดการศึกษานอกที่ต้ังหน่ึงแห่ง 
 

 /ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ... 



๙ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ขั้นตอนของการอนุมัติให้ปริญญา
นักศึกษาจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะของแต่ละคณะมาก่อนแล้ว ซึ่งถ้าเป็นระดับปริญญา
มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตจะนําเข้าสู่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แต่ถ้าเป็นระดับปริญญาบัณฑิตจะ
นําเข้าสู่สภาวิชาการ โดยมีการตรวจสอบแบบเข้มงวด  ส่วนการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  มหาวิทยาลัยฯ มีการ           
จัดการศึกษานอกที่ต้ัง และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  เรื่องการศึกษานอกที่ต้ังมีเกณฑ์สําหรับ           
การประเมินประมาณ ๗ ข้อ  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ทําไม่ได้หน่ึงข้อ คือ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีครบ    ๕ 
คน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังจํานวน ๔ แห่ง และเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 
  รองศาสตราจารย์สํารวจ  อินแบน  ผู้สังเกตการณ์ฯ จากมหาวิทยาลัยนครพนม  แจ้งว่า มหาวิทยาลัย
นครพนมได้รับแจ้งจากคุรุสภาในเรื่องของหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับครุศาสตร์  ซึ่งการทําหลักสูตร              พบปัญหา
บ้าง  ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพบปัญหาในการทําหลักสูตรบ้างหรือไม่  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรทุกสาขาวิชา ยกเว้นสายครู ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยทุกหลักสูตรที่ปรับปรุงได้ผ่าน
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  และส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ซึ่งได้รับแจ้งให้
ตรวจสอบคําถูก-ผิด ในบางสาขาวิชาเท่าน้ัน 
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ขอเสนอให้มีการจัดประชุมเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดต่างๆ     มา
ประชุมร่วมกัน เพ่ือนําข้อเสนอมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  การประชุมในครั้งน้ีก็ถือว่าเป็นการประชุมเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน  โดยจะมีการประชุมในเรื่องความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาวิชาการ  การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ผ่านบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการแต่ละชุดที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  
 ๗.๔  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ นําข้อบังคับฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ นําเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบ  เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านที่ยังมิทราบรายละเอียดได้ร่วมพิจารณาข้อบังคับฯ ว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  เสนอว่า  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุม          
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  ให้แต่งต้ังอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยไว้แล้ว  
จึงควรให้อนุกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาเรื่องน้ี ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย   
   มติสภามหาวิทยาลัย  มอบอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อบังคับฯ           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

        /๗.๕  อาจารย์ตระกล... 
 



๑๐ 
 

 ๗ .๕  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย           
ด้านการพัฒนาวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ผ่านบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะกรรมการแต่ละชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ซึ่งเน้ือหาในเอกสารประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําชุดต่างๆ  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘  และร่าง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ซึ่งสิ่งที่ต้องการได้จาก
การประชุมครั้งน้ีคือ ความคิดเห็นของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยจะขอความคิดเห็นทีละด้าน  ดังน้ี 
 ๑.  ด้านการพัฒนาวิชาการ 
   คณะกรรมการและผู้บริหารให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
   ๑.  ควรมีการยกประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหาขึ้นมาพิจารณาว่าสิ่งใดที่มีผลต่อความเป็นเลิศ           
ทางวิชาการ หรือทําให้การผลิตบัณฑิตไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ 
  ๒.  ด้านการพัฒนาวิชาการมีองค์ประกอบหลัก ๓ ส่วน คือ  อาจารย์  หลักสูตร  และนักศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างระบบแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยจะต้องมีระบบที่
แน่นอนในเร่ืองของความม่ันคงในชีวิต เช่น ระบบเงินเดือน  ระบบสวัสดิการ  รวมท้ังการสร้างแรงจูงใจในเร่ืองตําแหน่ง
ทางวิชาการ  ซึ่งมีแนวทางสองแนวทาง คือ  การทําข้อตกลงแบบ  top-down หรือ bottom-up  และใช้ข้อตกลงน้ี
เป็นกรอบในการประเมิน  ส่วนเร่ืองการจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนราชการอาจจัดสรรให้             ส่วนหน่ึง
ประมาณร้อยละ ๑๐ ให้กับหน่วยงานที่ทํางานตามเป้าหมาย 
  ๓.  ควรพัฒนาอาจารย์ให้เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน  
  ๔.  ควรให้ความสําคัญกับหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าภาควิชาที่ต้องทํางานหนักและมีส่วนสําคัญ
ในการพัฒนาวิชาการ  ปัญหาเรื่องหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าภาควิชาที่ทํางานหนักแต่ไม่สามารถรับ             เงิน
ประจําตําแหน่งได้  มหาวิทยาลัยฯ อาจจะศึกษาวิธีปฏิบัติในเรื่องน้ีจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  ๕.  มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ  เพ่ือให้มีความชัดเจนใน
การบริหารงานบุคคล ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงาน 
  ๖.  มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันมากขึ้น           
เช่นเร่ือง  การแสกนนิ้วมือในการมาปฏิบัติงาน  และเรื่องระบบการรับอาจารย์ใหม่ควรมีระบบการคัดสรร เพ่ือได้
บุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาวิชาการ   
  ๗.  มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน  แต่ที่ยังมีจุดอ่อนอยู่ในเรื่องการให้แรงจูงใจ  สําหรับเรื่องการพัฒนาวิชาการนั้นอาจารย์จะต้อง
ร่วมกันให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมกับนักศึกษาและพัฒนาที่ตัวของอาจารย์เองด้วย  ส่วนเรื่องผลงานวิจัยถ้า
อาจารย์ไม่รู้จะเริ่มจากส่วนไหน ขอเสนอให้เริ่มจากการจัดทําโครงงานหรือเรื่องที่เก่ียวกับการเรียนการสอน   
    ๘.  ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันพิจารณาปัญหาในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน รวมท้ัง
ข้อเท็จจริง จุดเด่น  จุดด้อย เป้าหมายที่ ต้องการจะให้เป็น ว่ามีเรื่องใดบ้าง  เมื่อมีข้อยุติแล้ว จึงนําเสนอ           
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาได้ 
 

        /๙.  ขอให้คณะที่ม…ี 



๑๑ 
 

  ๙.  ขอให้คณะที่มีจํานวนนักศึกษาที่สมัครน้อย ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยให้หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตครู และทําการประชาสัมพันธ์           
โดยแนะแนวให้กับโรงเรียนของท้องถิ่นรับทราบ  
   ๑๐.  ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตรหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ น้ัน คณะกรรมการชุด
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะสามารถช่วยได้มาก   
 ๒.  ด้านการบริหารงานบุคคล 
   คณะกรรมการและผู้บริหารให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ  ดังนี้  
  ๑.  มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทุนการศึกษา เพ่ือให้กับบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก           
แล้วกลับมาทํางานให้กับมหาวิทยาลัยฯ  โดยต้องวางแผนว่ามีความต้องการอาจารย์ในระดับปริญญาเอกจํานวนเท่าใด  
สาขาวิชาใดบ้าง เพ่ือให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ความช่วยเหลือได้  รวมทั้งเรื่องของผลงานวิจัยจะต้องพัฒนาบุคลากร
ที่จะทําผลงานวิจัยให้มีความรู้ในเรื่องงานวิจัยด้วย 
 ๒.  การบริหารงานบุคคลมี ๒ หลักการ  ส่วนแรกคือ  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มี
ระบบดังกล่าวแล้วแต่ต้องจริงจังและนําผลสัมฤทธ์ิของงานมาใช้  ส่วนที่สองเรื่องความมั่นคงในวิชาชีพ เช่น ระบบ
เงินเดือนควรยึดงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก  ส่วนแรงจูงใจควรใช้ระบบการบวกเงินเพ่ิมให้โดยคํานึงถึงผลงานด้วย  
 ๓.  ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  ซึ่งมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้แล้ว ใน
แต่ละข้อควรมีผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่น้ัน  เช่น ข้อ ๔  กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราของ
วงเงินที่พึงจะใช้เพ่ือการบริหารงานบุคคล   
 ๔.  การดําเนินการต่างๆ รวมทั้งกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ควรนําลงเว็บไซต์               เพ่ือ
เป็นช่องทางในการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ 
  ๓.  ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
   คณะกรรมการและผู้บริหารให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
  ๑.  กรณีการนําเงินคงคลังไปบริหาร คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ได้พิจารณาโดยเลือกสถาบันการเงินที่จะนําไปลงทุนเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ใน
ขั้นตอนการที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ติดตามผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวอยู่   
  ๒.  มหาวิทยาลัยฯ ควรลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  โดยมีมาตรการสํารวจว่าจะสามารถ           
ลดรายจ่ายในส่วนใดได้บ้าง   
  ๓.  ควรเปิดสอนในหลักสูตรพิเศษที่จะสามารถหารายได้เพ่ิมขึ้น  โดยสํารวจความต้องการของ
ท้องถิ่น  
  ๔.  ควรจัดต้ังหน่วยงานที่ดําเนินการด้านการบริการวิชาการโดยเฉพาะ  
   ๕.  ควรมีการเปิดร้านขายหนังสือ  โรงพิมพ์ หรือเปิดให้บุคคลภายนอกมาเช่าสถานท่ีในการจัด
กิจกรรม 
   ๖.  ควรพัฒนาและปรับระบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเทพธานีของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจะ
ทําให้มีผู้เข้าพักมากขึ้น   

        /๗.  เรือ่งทุนสําหรับ… 
 
 



๑๒ 
 

   ๗.  เรื่องทุนสําหรับนักศึกษาที่เรียนเก่งควรต้องดําเนินการบริหารจัดการให้ดี  รวมทั้งการจูงใจใน
เรื่องการให้ผู้สมัครเข้าศึกษาได้มาศึกษาการจัดการเรียนการสอน หรือพูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพ่ี   
   ๘.  ควรพัฒนาพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งโบราณคดีก็สามารถนํามาใช้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้   
   ๙.  การดําเนินงานบางรายการสามารถจัดการหน่วยงานภายในดําเนินการเองได้  โดยไม่ต้องจ้าง
หน่วยงานภายนอกทํา  เพ่ือไม่ต้องจ่ายเงินออกไปนอกมหาวิทยาลัย 
    มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ นําข้อเสนอแนะไปดําเนินการต่อไป 
   
เลิกประชุมเวลา  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๖.๕๐   น. 
  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๒.๓๐   น. 
 
 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕                   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา           
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕              
 และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี           
พ .ศ . ๒๕๔๗  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  
และได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร” 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี          
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งตามข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรียกโดยย่อว่า ก.อ.ม. โดยมหาวิทยาลัยฯ
ได้มีการดําเนินการสรรหากรรมการในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน,  กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  จํานวน ๔ คน  และแต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสรรหา             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด               

เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  “ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.”  ประกอบด้วย 
     (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๑ คน 
     (๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน ๔ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
      (๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จํานวน ๑ คน 
     (๔) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จํานวน ๑ คน 
      (๕) รองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
      (๖) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑ . พิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน 
   ๒.  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน ๔ คน   
 



 
 ๓.  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสรรหา              
 ๔.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) 
 สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ น้ัน  บัดน้ี
คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามคู่มือการติดตาม ตรวจสอบฯ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไปแล้ว  และได้ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)  เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
 คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) ต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสาร
แยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๕๐ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีพร้อมความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุกปี” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   “ข้อ ๘ (๕) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  รับทราบ และให้ความเห็นเก่ียวกับรายงานที่เสนอ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๔ พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ครั้งท่ี ๑  
 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕) 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  และได้
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว แล้วน้ัน  บัดน้ีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามแผนดังกล่าว  โดยมีการจัดการความเสี่ยงที่ต้องดําเนินการ 
จํานวน ๔๙  รายการ และได้ดําเนินการแล้วจํานวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (เอกสารแยกเล่ม) 
                รายงานการติดตามน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการของมหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว  จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
               “มาตรา ๑๘ (๓)  กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”    
 ๒.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  “เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕   มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๕ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง 
 และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) 
 พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕           
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....           
ซึ่งจัดทําเพ่ือมิให้ข้าราชการได้รับผลกระทบทางลบและเสียโอกาสในการเสนอขอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๖ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  การกําหนดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร  
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 

 ด้วย ก.พ.อ. ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ 
ตําแหน่ง นิติกร สมควรได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จึงได้ออก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.)    
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕           
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  จึงได้มีมติเห็นควรให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตําแหน่งนิติกร สมควร
ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และเห็นชอบร่าง ระเบียบฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกําหนดเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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 ๓.๗ พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน 
  สําหรับคุณวุฒิ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕           
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
อัตราเงินเดือน และหลักเกณฑ์ วิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ           
การประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราเงินเดือน และหลักเกณฑ์ วิธีการปรับเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๘ พิจารณาผลการดําเนินการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  โดยมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ เสนอ   
 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณา
วิธีการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิจารณา
ข้อเสนอพอร์ตการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ผ่านการคัดเลือก  โดยมีมติว่าควรเลือกรูปแบบการ
บริหารกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นอันดับที่ ๑  และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงเทพเป็นอันดับที่ ๒  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙   
              “ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจนํารายได้ไปลงทุน หรือหาผลประโยชน์ได้ดังน้ี 
  (๑)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
  (๒)  ซื้อพันธบัตร หรือ หุ้นกู้วิสาหกิจ 
                 (๓)  ซื้อต๋ัวเงินคลัง 
                 (๔ )   ซื้อ ต๋ัวสัญญาใช้เ งินจากสถาบันการเ งินของรัฐบาล  หรือ  ของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง 
โดยมีธนาคารอาวัล 
                 (๕)  ฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทฝากประจํา หรือฝากออมทรัพย์ หรือ
ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  (๖)  วิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงเทพ   
  ๒.  พิจารณาส่งร่างสัญญาฯ ให้งานวินัยและนิติการตรวจสอบร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้  
                  สรปุเรื่อง 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดที่ ๒  กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงินเสนอ
อธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํารายงาน
การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และ           
เงินบัณฑิตสะสม  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ประจําเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
                  สรปุเรื่อง 
                จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕    มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานยกร่างแผนยุทธศาสตร์
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามาเป็น
แนวทาง  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการคร้ังที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕ แล้ว  
 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียด           
ในเอกสารประกอบการประชุม  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑ .  อนุมัติร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘           
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 
                                                                                        วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

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

 


