
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที ่ ๗/๒๕๕๓ 

วนัที่   ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     

ณ  ห้องประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ๑  ช้ัน ๓  อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระที ่๑    เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓  

ระเบียบวาระที ่๓   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระที ่๔   เร่ืองนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ   เพื่อทราบ 

                               ๔.๑ รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

 ๔.๒ การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

ระเบียบวาระที ่๕   เร่ืองนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  เพื่อพิจารณา   

     ๕.๑ อนุมติัใหป้ริญญามหาบณัฑิต  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบณัฑิต    

     ๕.๒ พิจารณาคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของโครงการจากเงินรายไดส้ะสม 

 ๕.๓ พิจารณาร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี วา่ดว้ย การเก็บเงินค่าบาํรุงการศึกษา 

  การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 

 ๕.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ระเบียบวาระที ่๖   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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                                               การประชุมสภามหาวทิยาลยั  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 

                                                                                       วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 
 

๑.๑   .………………….………………………………………………………………………………... 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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                                                                                                     การประชุมสภามหาวทิยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓ 

                         วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

      ตามท่ีไดมี้การประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓   เม่ือวนัท่ี   ๑๘   มิถุนายน     

๒๕๕๓   นั้น  ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจาํนวน  ๑๐  หนา้     

ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบทา้ยระเบียบวาระน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่ ๖/๒๕๕๓ 

      จึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

      มติสภามหาวทิยาลยั
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที ่ ๖/๒๕๕๓ 

เมื่อวนัที่  ๑๘  มถุินายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกยีรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

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

๑.  ศาสตราจารยว์จิิตร  ศรีสอา้น               นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธานกรรมการ 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    

๒. นายบุญชู   นาถวงษ ์              อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ      

๓.  รองศาสตราจารยก์ว ี ศิริโภคาภิรมย ์     อธิการบดี    กรรมการ 

๔.  นางพิศมยั   เพียรมนกุล ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 

๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์คม สยงักลู  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 

๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ไร เงินงอก  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 

๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี เภาคาํ  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 

๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยด์วงใจ อมิตรพา่ย ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 

๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยช์นะ ปรีชา  ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 

๑๐.  อาจารยช์ยัพฒัน์  ทรัพยเ์ทีย่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 

๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยถิ์รเดช พิมพท์องงาม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 

๑๒.  อาจารยภ์ูมิกิติ  จารุธนนนท ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 

๑๓.  วา่ท่ีร้อยโทจตุรงค ์ ศิริพานิชกร ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารยช์นศกัด์ิ บ่ายเท่ียง ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 

๑๕.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 

๑๖.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 

๑๗.  นางปริศนา   พงษท์ดัศิริกลุ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 

๑๘.  นายโอภาส   เขียววชิยั ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 

๑๙.  อาจารยต์ระกล  จนัทสุนทร          รองอธิการบดี   เลขานุการ 

                                                                                                                                                    

รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้

๑.  อาจารยศ์ตพล  มุ่งค ํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารยฯ์  ติดราชการ 

     

๒.  พระธรรมปิฎก    ผูท้รงคุณวฒิุ   ติดกิจนิมนต ์

๓.  นายวชิยั   ศรีขวญั  ผูท้รงคุณวฒิุ   ติดราชการ 

๔.  ศาสตราจารย ์น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๕.  นายสมชาย   สุนทรวฒัน์ ผูท้รงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

 
 



๒ 
 

๑.  อาจารยศ์ราวธุ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม     

๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รินทิพย ์ ภู่สาํลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

๓.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์เทพ อ่อนไสว คณบดีคณะครุศาสตร์ 

๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์กล นนัทศรีววิฒัน์ คณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ธาสินี ศิริโภคาภิรมย ์ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 

๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระมวล แซ่โคว้  รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไิลวรรณ ฉํ่าพิรุณ   ผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม 

๘.  อาจารยจิ์ราวรรณ  ฉายาวฒัน์ รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

๙.  อาจารยม์ยรีุ     ทรัพยเ์ทีย่ง ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

๑๐.  นางศุภศร   ยนิดีสุข  ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา 

๑๑.  นางสาววนัวสิา  แยม้กระจ่าง ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุม 

๑๒.  นายวชัระ   รักษาพล ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยว์จิิตร  ศรีสอา้น   นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธานท่ีประชุม      ไดต้รวจสอบเห็นวา่กรรมการ

ครบองคป์ระชุมแลว้จึงไดก้ล่าวเปิดประชุม  และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

รองศาสตราจารยก์ว ี ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบดี  แจง้ท่ีประชุม  ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.  เร่ืองกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดกรอบ

อตัรากาํลังให้มหาวิทยาลัยราชภฏั จาํนวน ๑๘,๐๐๐  อตัรา  ขณะน้ีรัฐมนตรีท่านปัจจุบนัได้ประสานงานไปยงั

กระทรวงการคลงั และสํานกังบประมาณ ซ่ึงได้อนุมติัอตัราดงักล่าวจาํนวนสามปี  ปีละ ๓๐ - ๔๐%  จนครบตาม

จาํนวนท่ีขอไว ้ โดยไม่นบัรวมอตัราเกษียณ 

๒.  เร่ืองสถานภาพของมหาวิทยาลยัราชภฏัในอนาคต  ขณะน้ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ แจง้ว่า                     

ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ออกนอกระบบก็จะเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่มีข้าราชการ  จึงให้สํานักงานคณะกรรมการ                 

การอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลยัราชภฏั  จากการสํารวจพบว่ามหาวิทยาลยัราชภฏับางแห่งมีความ

พร้อมในระยะเวลาสองปี หา้ปี และสิบปี   ในท่ีประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัมีความเห็นวา่ควรใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาดาํเนินการเตรียมความพร้อมใหก้บัมหาวทิยาลยัราชภฏั   เพื่อจะออกเป็นมหาวิทยาลยั

ในกาํกบัของรัฐ โดยใหใ้ชเ้วลานอ้ยกวา่สิบปี  

 

 

 



๓ 

 

อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ     ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย    ตรวจสอบรายงาน                    

การประชุมสภามหาวทิยาลยั   คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๓   เม่ือวนัท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓       ดงัรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุมหนา้ ๑ –   ๙ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่ ๕/๒๕๕๓ 

   มตสิภามหาวทิยาลยั

  -  เอกสารหนา้ ๙  ขอ้ความ  “อาจารยศ์ตพล  มุ่งค ํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยแ์ละเลขานุการ”  แกเ้ป็น  

“อาจารยศ์ตพล  มุ่งค ํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ” 

     รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   ๕/๒๕๕๓    โดยมีการแกไ้ข  ดงัน้ี 

 

ไม่มี 

ระเบยีบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

 

 ๔.๑  รายงานการรับจ่ายเงนินอกงบประมาณ 

ระเบยีบวาระที ่ ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  เพื่อทราบ 

                        ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์คม  สยงักูล   ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  นาํเสนอรายงานการใชจ้่ายเงินงบประมาณ

เงินรายได ้ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ตั้งแต่วนัที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  

ประเภทเงินบาํรุงการศึกษา   เงินโครงการจดัการศึกษาบุคลากรประจาํการ   เงินบณัฑิตศึกษา   เงินโครงการ

หลกัสูตรนกับริหาร  และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  และรายงาน รายรับ รายจ่ายยอดเงิน

คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได ้ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ประจาํเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๓  

ประเภทเงินบาํรุงการศึกษา   เงินโครงการจดัการศึกษาบุคลากรประจาํการ  เงินโครงการหลกัสูตรนกับริหาร                              

เงินบณัฑิตศึกษา  เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  และดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  ดงัรายละเอียด                

ในเอกสารประกอบการประชุม     

                            มตสิภามหาวทิยาลยั

 

       รับทราบ    

 ๔.๒  รายงานผลการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลงานมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

 รองศาสตราจารยช์นศกัด์ิ  บ่ายเท่ียง  ผูท้รงคุณวฒิุ  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  นาํเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี นั้น  คณะกรรมการฯ ไดด้าํเนินการประเมินในสองระดบั คือ 

ระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัคณะ  และไดส้รุปผลการประเมิน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ  ดงัรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม เพื่อมหาวิทยาลยัฯ และคณะสามารถนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการไป

วางแผนในเร่ืองของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่อไป   

                            มตสิภามหาวทิยาลยั       รับทราบ 



๔ 

 

 ๔.๓  รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๒  โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ 

 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการจัด 

                       การศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ     สาขาการปกครองท้องถิน่ 

 อาจารยม์ยุรี  ทรัพยเ์ที่ยง  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาการปกครอง

ทอ้งถิ่น นาํเสนอ รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๒  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง               

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กบัมหาวทิยาลยั ฯ  ในการจดัการศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขา

การปกครองทอ้งถ่ิน  โดยสรุปว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนกัศึกษา จาํนวนสามรุ่น  รุ่นท่ี ๑  สําเร็จการศึกษาแลว้    

รุ่นท่ี ๒  จะสาํเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๓  มีนกัศึกษาจาํนวน  ๑๒๙  คน  และรุ่นท่ี ๓ มีนกัศึกษาจาํนวน 

๑๒๐ คน  สําหรับผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก  นอกจากน้ีสาขาวิชาไดจ้ดักิจกรรม

พฒันานกัศึกษา อาทิ   กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนนัทนาการ  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  เป็นตน้   ดงัรายละเอียด

ในเอกสารประกอบการประชุม 

                            มตสิภามหาวทิยาลยั

 

       รับทราบ    

๕.๑  พจิารณาอนุมตัใิห้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  เพือ่พจิารณา  

         และปริญญาบัณฑติ 

           อาจารยต์ระกล  จนัทสุนทร  เลขานุการ  นาํเสนอการพิจารณาอนุมติัให้ ปริญญามหาบณัฑิต และ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จาํนวน  ๓๖  คน   ดงัน้ี 

  ๑.  ปริญญามหาบณัฑิต  จาํนวน  ๓๕  คน  ดงัน้ี 

   -  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  (ค.ม.) 

               สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ๑  คน 

    สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  ๓  คน 

   -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (รป.ม.) 

    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ๒๔  คน 

   -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 

    สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป   ๗  คน 

  ๒.  ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  จาํนวน    ๑   คน 

  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มตสิภามหาวทิยาลยั

 

    อนุมติัใหป้ริญญามหาบณัฑิต  และประกาศนียบตัรบณัฑิต  ตามท่ีเสนอ 

 

 

 



๕ 

 

  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา  นาํเสนอการพิจารณาอนุมติัให้ปริญญา

บณัฑิต  จาํนวน  ๑๑๒  คน  ดงัน้ี 

        วนัสาํเร็จการศึกษา  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

        นักศึกษาภาคปกติ 

   สาขาวทิยาศาสตร์ 

    -  ปริญญาตรี    ๒๒  คน 

   สาขาเทคโนโลย ี

    -  ปริญญาตรีเกียรตินิยม อนัดบั ๑  ๑  คน 

    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อนัดบั ๒  ๒  คน 

    -  ปริญญาตรี    ๕  คน 

   สาขาการบริหารธุรกิจ 

    -  ปริญญาตรีเกียรตินิยม อนัดบั ๑  ๒  คน 

    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อนัดบั ๒  ๕  คน 

    -  ปริญญาตรี    ๖๖  คน 

 นักศึกษา กศ.บป. 

   สาขาวทิยาศาสตร์ 

    -  ปริญญาตรี    ๔  คน 

   สาขาการบริหารธุรกิจ 

    -  ปริญญาตรี    ๕  คน 

  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มตสิภามหาวทิยาลยั

 

   อนุมติัใหป้ริญญาบณัฑิต  ตามท่ีเสนอ 

 ๕.๒  พจิารณาคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงนิบํารุงการศึกษา  เพิม่เตมิ 

  อาจารยต์ระกล  จนัทสุนทร  เลขานุการ  แจง้ท่ีประชุม เน่ืองจากการจดัทาํเอกสารพิจารณาคาํขอ  

ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินบาํรุงการศึกษา  เพิ่มเติมยงัไม่เรียบร้อย  จึงขอถอนวาระดงักล่าว   

 

 ๕.๓  พจิารณาร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ว่าด้วย  การเกบ็เงนิค่าบํารุงการศึกษา 

 การจดัการศึกษาภาคปกต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. .... 

             ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์คม  สยงักลู   ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  นาํเสนอ  เน่ืองจากสภามหาวทิยาลยัไดเ้ห็นชอบ

ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ย  การเก็บเงินค่าบาํรุงการศึกษาการจดัการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  

ไปแลว้นั้น  แต่มหาวทิยาลยัยงัดาํเนินการไม่ครบทุกสาขาวชิา  และมหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการเก็บค่าเล่าเรียน 

 

/นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนใหม่  .... 



๖ 

 

นกัศึกษาที่เขา้เรียนใหม่เรียบร้อยแลว้  ซ่ึงมีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการคลงั

สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา และผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญา หรือเทียบเท่าเขา้ศึกษา  และหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  ซ่ึงจากเดิมรับเฉพาะผูส้ําเร็จการศึกษา             

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเขา้ศึกษาเท่านั้น  แต่จะเพิ่มหลกัสูตรเทียบโอน  มหาวิทยาลยัฯ จึงขอ

เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ โดยเพิ่มเติมการเก็บเงินค่าบาํรุงการศึกษา ในหลกัสูตรดงักล่าว                     

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูท้รงคุณวุฒิ  แจง้ว่า  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิตแต่เดิมนั้น  

เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๓๕,๐๐๐  บาท  แต่ร่าง ระเบียบฯ ฉบบัท่ี ๒ ได้แยกสาขาวิชาการจดัการการคลัง  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท  แต่สาขาวชิาอ่ืนๆ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๓๕,๐๐๐  บาท  ส่วนน้ีมีขอ้มูล

อยา่งไร      

 ผูช่้วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ช้ีแจงว่า  เหตุที่

สาขาวิชาการจดัการการคลงัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท  เน่ืองจากสาขาวิชาอ่ืนๆ จะจดัการเรียน

การสอน  ๘  ภาคการศึกษา  แต่สาขาวิชาการจดัการการคลงัจดัการเรียนการสอน  ๗  ภาคการศึกษา  ประกอบกบั

จาํนวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษามีเพยีง ๑๒๐ หน่วยกิต   

 นางปริศนา  พงษท์ดัศิริกุล  ผูท้รงคุณวุฒิ  แจง้วา่  ขอ้ ๒ ของร่างระเบียบฯ  ขอ้ความ  “ระเบียบ

น้ีใหใ้ชน้บั ตั้งแต่วนัท่ี....”  ควรแกเ้ป็น  “ระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี....”  

 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  แจง้ว่า  ขอ้ ๓ (๔) (ข) ๑.  ควรตดั ๑.  ออก  

เน่ืองจากมีเพยีงขอ้เดียว 

  มติสภามหาวิทยาลัย

          

   ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ยการ

เก็บเงินค่าบาํรุงการศึกษา  การจดัการศึกษาภาคปกติ (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ....  และให้ตรวจสอบขอ้ความให้ถูกตอ้ง

ก่อนนาํเสนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม           

 ๕.๔  พจิารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

             รองศาสตราจารยก์วี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท  

จาํนวน ๖ คน  ที่จะตอ้งพน้สภาพการเป็นนักศึกษา  เน่ืองจากยงัไม่สําเร็จการศึกษา  เมื่อได้มีสภาพการเป็น

นกัศึกษาครบกาํหนดเวลา ๕ ปีการศึกษาแลว้  ไดข้อขยายเวลาการศึกษาต่อไปอีก  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา

ไดด้าํเนินการพิจารณา  ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  โดยเห็นควรเสนอให้

สภาฯ อนุญาตคร้ังน้ีจาํนวน ๔ คน  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม  โดยประเด็นท่ีจะขอใหพ้ิจารณา  คือ 

  ๑.  พิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาของนกัศึกษาท่ีเสนอ 

  ๒.  พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์  การขออนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษา  กรณีไดมี้สภาพการเป็น

นกัศึกษาครบกาํหนดเวลา 

  ๓.  พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เป็นผูพ้ิจารณานักศึกษาอืน่ๆ ทีจ่ะขอ

อนุญาตในโอกาสต่อไป   

 



๗ 

 

  อาจารยต์ระกล  จนัทสุนทร  เลขานุการ  แจง้เพิ่มเติมว่า  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้าํเนินการ

พจิารณาในเร่ืองน้ีแลว้  เห็นควรกาํหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตไว ้ ดงัน้ี  

  ๑.  สําหรับนักศึกษาทีย่งัมิได้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์  ควรอนุญาตเฉพาะผูที้่ผ่านการสอบ         

เคา้โครงวทิยานิพนธ์แลว้ 

  ๒.  ควรอนุญาต  กรณีนกัศึกษาที่ผา่นการสอบวิทยานิพนธ์แลว้  แต่ยงัมิไดมี้หน่วยงาน/สถาบนั

รับใหตี้พิมพบ์ทความวทิยานิพนธ์  หรือใหน้าํเสนอในการประชุมทางวชิาการ 

  ๓.  การอนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษา  ควรอนุญาตให้ขยายได้คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา  และ

ขยายไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง  

  มตสิภามหาวทิยาลยั

  ๑.  ให้ความ เห็นชอบการขยายเวลาศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาโทไปอีก ๑ ภาคการศึกษา

จาํนวน ๔  คน  คือ 

              

   ๑)  นายวรทศัน์  รุ่งเรือง   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

   ๒)  นางณฐัยาน์  โพธ์ิชาธาร  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

   ๓)  พระสมาน  ลีลาศ   สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

   ๔)  พระมหาสายชล  ทองสีขาว  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

 ๒.  เห็นชอบหลกัเกณฑ์การขอขยายเวลาศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีเสนอ  และให้

จดัทาํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั   

  ๓.  เห็นชอบให้คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีจะเสนอในโอกาสต่อไป  โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด        

 

 ๕.๕  พจิารณาดาํเนินการตามบทบาทหน้าที่สภามหาวทิยาลยัที่สอดคล้องกบั 

   การประเมนิผลการปฏบัิตริาชการ (กพร.) 

    อาจารย์ตระกล  จนัทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยในการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

สถาบนัอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  (กพร.) ไดก้าํหนดประเด็นการประเมินใน มิติดา้นการพฒันาสถาบนั  

ประเด็นการประเมิน  การบริหารการศึกษา และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบับทบาท

หนา้ที่ของสภามหาวิทยาลยั  ในตวัช้ีวดัที่  ๑๒.๑  ระดบัคุณภาพของการกาํกบัดูแลตามหน้าที่และบทบาทของ

สภาสถาบนัอุดมศึกษา และการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบนัอุดมศึกษา  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากประเด็นต่างๆ               

ท่ีตอ้งดาํเนินการ  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว  พบว่า  สภามหาวิทยาลยัควรได้พิจารณา

ดาํเนินการใน ๓  เร่ือง  ดงัน้ี 

 ๑.  การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลตนเองท่ีดี 

 ๒.  การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลมหาวทิยาลยั 

 ๓.  การกาํหนดระบบการประเมินตนเอง ตามหนา้ท่ีและบทบาทของสภามหาวทิยาลยั 

 

 



๘ 

  

 โดยในเร่ืองดงักล่าวมหาวิทยาลยัไม่สามารถดาํเนินการได ้ เน่ืองจากเป็นบทบาทหนา้ที่ของสภา

มหาวิทยาลยัโดยตรง  สําหรับรายละเอียดแนวทางการดาํเนินการพิจารณาแต่ละเร่ืองดงักล่าวได้เสนอไวใ้น

เอกสารประกอบการประชุม  

 ศาสตราจารยว์ิจิตร  ศรีสอา้น   นายกสภามหาวิทยาลยั  แจง้วา่  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ

ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  ตอ้งการความชดัเจนเร่ืองดงักล่าวเม่ือใด     

 อาจารย์ตระกล  จนัทสุนทร  เลขานุการ  ช้ีแจงว่า  ในส่วนน้ีเป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๕๓  ซ่ึงจะต้องรายงานคร้ังสุดท้ายภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๓  แต่กิจกรรมจะตอ้งดาํเนินการภายในวนัท่ี                 

๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๓ 

            ศาสตราจารยว์ิจิตร  ศรีสอา้น   นายกสภามหาวิทยาลยั  ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า ในขณะน้ีมีความ

เคล่ือนไหวเร่ืองการปฏิรูปสภามหาวทิยาลยั  ดงัน้ี 

          ประการที่  ๑  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดัทาํแผนอุดมศึกษา  ๑๕  ปี  โดยใน

แผนดงักล่าวไดก้าํหนดเร่ืองธรรมาภิบาล และการบริหารเป็นปัจจยัสาํคญัต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ              

สภาฯ และของมหาวิทยาลยั   เป้าหมาย คือ ตอ้งการที่จะให้สภามหาวิทยาลยัทาํหน้าที่เป็นองค์กรกาํกบัที่เป็น

ธรรมาภิบาล  ซ่ึงถา้จะทาํให้ไดจ้ะตอ้งยึดหลกัธรรมาภิบาล กบัระบบคุณธรรม  และเร่ืองธรรมาภิบาล  กบัการ

บริหารและการจดัการ 

          ประการท่ี  ๒  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้สถาบนัคลังสมองของชาติเป็น

ผูด้าํเนินการในประเด็นธรรมาภิบาลดังกล่าวแล้ว    สถาบนัคลังสมองของชาติจึงได้นัดประชุมนายกสภาของ

สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศจาํนวน ๑๖๔ แห่ง โดยแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม   คือ     

           ๑.  มหาวทิยาลยัของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการ 

          ๒.  มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

          ๓.  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

          ๔.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

          ๕.  มหาวทิยาลยัเอกชน 

          ๖.  วทิยาลยัชุมชน 

          ในการประชุมเม่ือเดือนตุลาคม  ๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติให้สถาบนัคลงัสมองของชาติดาํเนินการ

ใหน้ายกสภา  หรือประธานสภา  ของสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง ๖ กลุ่ม  เลือกผูแ้ทน กลุ่มละ ๒ คน  ซ่ึงไดด้าํเนินการ

เลือกผูแ้ทนเรียบร้อยแลว้  พร้อมทั้งเชิญผูแ้ทนทั้ง ๑๒ คนมาประชุม โดยไดเ้ลือกศาสตราจารยว์ิจิตร  ศรีสอา้น  

เป็นประธานชั่วคราว  ทาํหน้าที่  ยกร่างขอ้ตกลงว่าด้วยสมชัชานายกสภาสถาบนัอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย  

แล้วให้คุณมีชัย  ฤชุพนัธ์ุ  เป็นผูต้รวจ  ซ่ึงได้ดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ีจึงเร่ิมเผยแพร่ให้

สถาบนัอุดมศึกษาทั้ง  ๑๖๔  แห่ง  พิจารณาขอ้ตกลงดงักล่าว  วา่มีขอ้แกไ้ขหรือไม่  ซ่ึงถา้เห็นชอบจะขอให้มอบ

อาํนาจใหผู้แ้ทนทั้ง  ๑๒  คน  เป็นผูล้งนาม 

 

/สถาบนัคลงัสมองของชาติ  .... 

 



๙ 

 

                            สถาบนัคลงัสมองของชาติซ่ึงทาํหน้าที่เลขาธิการของสมชัชานายกสภาสถาบนัอุดมศึกษา             

แห่งประเทศไทย  ไดจ้ดัทาํหลกัสูตรธรรมาภิบาล โดยจะมีการอบรมในรุ่นที่ ๑  ในขณะเดียวกนัไดมี้กลุ่มของ                   

คุณชุมพล  พรประภา   จดัอบรมเช่นกนั  โดยจดัอบรมเป็นการชัว่คราว  เมื่อองคก์รของนายกสภาดาํเนินการได้

เรียบร้อย  ก็จะโอนงานน้ีไปให ้

         ประการที่  ๓  องค์กรต่างๆ เร่ิมนําเร่ืองของสภามหาวิทยาลัยมาประเมิน  เช่น  สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงในการ

ประเมินรอบสาม  จะดูการทาํงานของสภามหาวทิยาลยัดว้ย  ในแต่ละองคก์รดงักล่าวจะมีประเด็นการประเมินท่ีอาจ

แตกต่างกัน  ดังนั้นมหาวิทยาลยัควรพิจารณาว่าเมื่อจะทาํการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ควรให้ครอบคลุม

ประเด็นการประเมินที่จะดาํเนินการโดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาํนกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย  สําหรับมหาวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการปฏิรูปสภาฯ แล้วได้ผลดีมากคือ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  สภามหาวิทยาลยั

ทั้งสามแห่งน้ีไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อทบทวนวา่  ส่ิงที่ปฏิรูปไปแลว้นั้นมีส่ิงใดที่ยงัไม่ไดด้าํเนินการอีก / ควรทาํ

อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิรูปสภาฯ มีความสมบูรณ์  ซ่ึงโดยหลกัแล้ว ไม่จาํป็นท่ีตอ้งดาํเนินการเหมือนกนั              

แต่มีหลกัการบางอยา่งร่วมกนัได ้ 

  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภฏั              

เทพสตรี  คณะกรรมการตอ้งมีการปรับปรุงการดาํเนินงานใหม่  โดยติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล  เพื่อนาํผล

มากาํหนดนโยบาย  พร้อมทั้งพิจารณาว่ารูปแบบการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัในแต่ละปีเป็นอย่างไรได้

ดาํเนินการตามแผนที่สภาฯ อนุมติัหรือไม่   คณะกรรมการฯตอ้งไปตรวจสอบดูว่ามหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการ

ตามแผนเพยีงใด  รวมทั้งการประเมินการบริหารจดัการของอธิการบดีและคณะผูบ้ริหารดว้ย 

  การดาํเนินการ ในเร่ืองทีเ่สนอน้ีจึงควรดาํเนินการให้ตอบสนองต่อการประเมินของสํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของที่ประชุมสมชัชานายกสภาสถาบนัอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทยดว้ย  ซ่ึงขอเสนอให้มีกรรมการจากผูที้่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองน้ี จากทั้งภายในสภาฯ 

และภายนอกสภาฯ ดาํเนินการจดัทาํเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ แลว้นาํเสนอให้สภาฯ พิจารณา  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีรู้เร่ือง

ดงักล่าวเป็นอยา่งดีมี อาทิ ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  อดีตผูอ้าํนวยการสํานกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา,  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอมอร  ทศันศร  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี,             

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสีห์  วฒันวกิยกิ์จ  จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  และรองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี  

จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                                  

                   รองศาสตราจารยก์วี  ศิริโภคาภิรมย ์ อธิการบดี  รับว่าจะนาํขอ้เสนอดงักล่าวไปดาํเนินการ  

โดยใชร้ะยะเวลาประมาณสองเดือน  และเสนอสภามหาวทิยาลยัอีกคร้ัง 

 

 

 

 



๑๐ 

 

                มติสภามหาวทิยาลยั

 

   ใหมี้การแต่งตั้งกรรมการท่ีประกอบดว้ยบุคคลทั้งภายในมหาวิทยาลยั และ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  โดยนายกสภาฯ จะหารือเร่ืองรายชื่อบุคคลที ่จะแต่งตั้ งกับอธิการบดี  โดยให้

คณะกรรมการพิจารณาปฏิรูประบบการดาํเนินงานของสภาฯ ในประเด็นของ กพร. ดงักล่าว  และให้ครอบคลุม

ประเด็นการประเมินที่จะดาํเนินการ  โดยหน่วยงานอื่นๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดว้ย 

๖.๑  อาจารยต์ระกล  จนัทสุนทร  เลขานุการ  แจง้ว่า  สํานกังานสภามหาวิทยาลยัไดเ้ปิดช่องทางในการ

ส่ือสารให้ผู ้ท่ีเกี่ยวข้องทั้ งอาจารย์และนักศึกษา  ได้ส่ือสารตรงต่อกรรมการแต่ละท่านได้ในเวบไซต์ของ

มหาวทิยาลยั  ซ่ึงไดจ้ดัทาํ Username และ Password  ส่วนบุคคลมอบใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านแลว้  โดยกรรมการ

สามารถเปิดอ่านได้จากเวบไซต์ของสภาของมหาวิทยาลัย  และขอความอนุเคราะห์กรรมการสภาที่มี e-mail 

address อยูแ่ลว้ ไดแ้จง้ใหส้าํนกังานสภามหาวทิยาลยัทราบดว้ย เพื่อจะจดัใหส้ามารถส่ือสารกบักรรมการสภาได้

สะดวกยิง่ข้ึน  

ระเบยีบวาระที ่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ   

  มตสิภามหาวทิยาลยั

             ๖.๒  ศาสตราจารยว์จิิตร  ศรีสอา้น  นายกสภามหาวทิยาลยั  เสนอให้พิจารณา กรณี การยกร่างขอ้ตกลง                 

ว่าดว้ยสมชัชานายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ซ่ึงตอ้งมีการให้ความเห็นชอบขอ้ตกลงดงักล่าว 

เป็นการเร่งด่วนภายในวนัที่ ๓๐  มิถุนายน  น้ี   รวมทั้งตอ้งมีการมอบอาํนาจให้นายกสภาฯ เป็นผูล้งนามใน

ขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย 

    รับทราบ       

    มติสภามหาวิทยาลัย

 

    ให้ความเห็นชอบในขอ้ตกลงว่าด้วยสมชัชานายกสภาสถาบนัอุดมศึกษา                  

แห่งประเทศไทย  และมอบอาํนาจใหน้ายกสภาฯ เป็นผูล้งนามในขอ้ตกลงฯ ดงักล่าวดว้ย 

 

เลกิประชุม  เวลา  ๑๔.๕๐   น.  
 

 

  

      (นางสาววนัวสิา  แยม้กระจ่าง) 

 

               (นายวชัระ  รักษาพล) 

            ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

 

                       (อาจารยต์ระกล  จนัทสุนทร) 

                                                                                                            เลขานุการ                                                                

                                                                                                 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 



                                              การประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓     

                  วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓                              

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แล้ว

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



                   การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที ่ ๗/๒๕๕๓ 

                                                                                              วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

 ๔.๑  รายงานการรับจ่ายเงนินอกงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  เพือ่ทราบ 

                        

                      ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี   ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กาํหนดไวว้า่การรับเงินและการเก็บเงินขอ้ ๑๕ ใหง้านคลงัมีหนา้ที่จดัทาํ

รายงานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จดัทาํงบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน

เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวนัที่ ๑๕ ของเดือนถดัไป  เพือ่รายงานต่อสภามหาวิทยาลยัซ่ึงงานคลงัไดจ้ดัทาํ

รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบาํรุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร

ประจํากา ร  เ งินบัณฑิ ตศึก ษา  เ งินโครงกา รจัดการศึ กษา สําห รับนักบริหาร    และ เ งินโครงกา ร                                         

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ประจาํเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

สรุปเร่ือง 

                     มหาวิทยาลยั  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๓

ประจาํเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

           

๑.  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 

กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

๒.  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           

๑.  เพือ่ทราบ 

ประเดน็เสนอพจิารณา 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            มติสภามหาวทิยาลยั

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

 ………………………………………..…………………………………. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที ่ ๗/๒๕๕๓ 

                                                                                              วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

  ๔.๒  การจดัการศึกษาของสถาบันอดุมศึกษา 

                        

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือมาย ังสภา หรือผู ้บริหาร

สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง สํารวจตรวจสอบว่าในสถาบนัมีการจดัการศึกษาในลกัษณะดาํเนินการจดัการเรียน

การสอนในหลกัสูตรบางหลกัสูตร  โดยการจา้งเหมาบริษทัเอกชน หรือนกัวิชาการอิสระให้เป็นผูด้าํเนินการ

จดัการเรียนการสอนและบริหารหลกัสูตรแทน  โดยตกลงแบ่งผลประโยชน์ท่ีไดร้ะหวา่งกนั บา้งหรือไม่ แลว้ให้

แจง้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วนั  และท่านนายกสภาไดแ้จง้อธิการบดีดาํเนินการ

แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบนั้ น  บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ทาํหนังสือแจ้งไปยงัสํานักงานคณะกรรมการ                  

การอุดมศึกษา วา่ มหาวิทยาลยัมิไดมี้การจดัการศึกษาในลกัษณะดงักล่าว  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ                

การประชุม  

สรุปเร่ือง 

           

๑.  เพือ่ทราบ 

ประเดน็เสนอพจิารณา 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 มติสภามหาวทิยาลยั

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

 ………………………………………..…………………………………. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 

                        วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
 

๕.๑   พจิารณาอนุมตัใิห้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  เพือ่พจิารณา 

        

 ด้วย มีนัก ศึก ษ าระ ดับ บัณฑิ ตศึก ษ า   ได้สํ า เ ร็จกา ร ศึก ษ าระ ดับ ป ริญญาม หาบัณฑิ ต 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑    และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบ                

การสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  ในการประชุมคร้ังที ่ ๗/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๙  

กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

สรุปเร่ือง 

  และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม

หลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏั  ฉบบัปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบงัคับ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๑และ

ไดผ้า่นการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓  เม่ือ

วนัท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

  มหาวทิยาลยั จึงเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญามหาบณัฑิต ประกาศนียบตัร-

บณัฑิต  และปริญญาบณัฑิต 

  

๑. พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 

กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

๒. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

                            ๑.  อนุมติัใหป้ริญญามหาบณัฑิต   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และ ปริญญาบณัฑิต   

ประเดน็เสนอพจิารณา 

  ๒.  สุดแต่จะสมควรพจิารณาเป็นประการใด 

            มติสภามหาวทิยาลยั

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

 ………………………………………..…………………………………. 

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

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

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 

                       วนัที ่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

๕.๒  พจิารณาคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของโครงการจากเงินรายได้สะสม 

              

  ตามอาํนาจหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั  และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทาํ

งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ  ๒๒  “รายได้ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่จัดสรรเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  และเงินงบประมาณเหลือจ่ายเมื่อส้ินปีงบประมาณ ให้เป็นเงินสะสม ทั้งน้ีไม่รวม

รายได้จากโครงการทีมี่ระเบียบปฏิบติัเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายไวเ้ป็นการเฉพาะ  ในกรณีเม่ือส้ินปีงบประมาณ  

หน่วยงานใดมีเงินงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรเหลือจ่ายจากโครงการหรือกิจกรรมที่ดาํเนินการจนบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ลว้  มหาวทิยาลยัอาจจดัใหเ้งินงบประมาณเหลือจ่ายดงักล่าวเป็นเงินสะสมของหน่วยงานนั้นก็ได ้ 

การใช้จ่ายเงินสะสม  ให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั”  มหาวิทยาลยัจึงได้

จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของโครงการเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา  ดงัรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม 

สรุปเร่ือง 

  

๑. พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๑๑) 

กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

๒. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ขอ้  ๒๒ 

  

 ๑.  ใหค้วามเห็นชอบ 

ประเดน็เสนอพจิารณา 

๒.  สุดแต่จะสมควรพจิารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวทิยาลยั

............................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 

                       วนัที ่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

 ๕.๓  พจิารณาร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วย การเกบ็เงนิค่าบํารุงการศึกษา 

 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพเิศษ พ.ศ. .... 

              

  ด้วยมหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะดําเนินการปรับอัตราการเก็บเงินค่าบาํรุงการศึกษา                 

การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  สําหรับนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั  ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๓  เป็นแบบเหมาจ่าย   

สรุปเร่ือง 

 มหาวทิยาลยัจึงเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ย 

การเก็บเงินค่าบาํรุงการศึกษา การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ....  ดงัรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  

๑.  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๒) และ (๑๒) 

กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

  

 ๑.  ใหค้วามเห็นชอบ 

ประเดน็เสนอพจิารณา 

๒.  สุดแต่จะสมควรพจิารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวทิยาลยั

............................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 

                       วนัที ่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

 ๕.๔ พจิารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 

  มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

              

 ดว้ยคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ไดค้รบวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  สภาวชิาการในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๑๔  

กรกฎาคม  ๒๕๕๓  มีมติให้เสนอช่ือคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการชุดเดิมที่ครบวาระ  เพือ่ขอ

ความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ พ.ศ.๒๕๔๙   

สรุปเร่ือง 

  ขอ้  ๖  ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ  ประกอบดว้ย 

  (๑)  ประธานกรรมการ  แต่งตั้งจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสภามหาวทิยาลยั 

  (๒)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน  โดยแต่งตั้ งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั  ทีค่ดัสรรจากบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาํหนด  ซ่ึงตอ้งครอบคลุมคณะ

วชิาหรือสาขาวชิาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั  ตามคาํแนะนาํของประธานสภาวชิาการ 

                       ใหอ้ธิการแต่งตั้งเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการหน่ึงหรือสองคน  จากบุคลที่อธิการบดีเห็นวา่

เหมาะสม 

  ขอ้  ๗  ประธานและกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการให้มีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง

คราวละสองปี  แต่เม่ือพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้  อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้

  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

๑.  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) 

กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

๒.  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 

  ใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 

     ขอ้  ๖  และขอ้  ๗ 

  

 ๑.  ใหค้วามเห็นชอบ 

ประเดน็เสนอพจิารณา 

๒.  สุดแต่จะสมควรพจิารณาเป็นประการใด 

 มติสภามหาวทิยาลยั

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

 ………………………………………..…………………………………. 

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

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

 



                                                 การประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 

                                                                                        วนัที ่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

 ๖.๑ …………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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