
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก  
  ครั้งที่ ๑๖ : Academic Transformation 
 ๑.๒ สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๒ พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๓ พิจารณาข้อทักท้วงและเสนอแนะให้มีการแก้ข้อบังคับเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการ- 
  อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 ๓.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการ 
  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 ๓.๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัย 
 ๓.๖  พิจารณาแต่งต้ังผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดําที่  
  ๖๕๕/๒๕๕๕  และแต่งต้ังผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคดีปกครองในคร้ังต่อไป 
  (การประชุมลับ)        
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
   ๕.๒ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  
                     ๗.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
 

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

 



                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ขอเชิญเข้ารว่มสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มหาวทิยาลัยไทยบนเวทีโลก  

 ครั้งท่ี ๑๖ : Academic Transformation 
       สรปุเรือ่ง 

   ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 
ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรม
สยามซิต้ี โดยประเด็นการสัมมนาในครั้งน้ีคือ Academic Transformation ซึ่งเป็นการปฏิรูปการจัดการเรียน       
การสอนรายวิชาต่างๆ (Course redesign) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ 
The National Center for Academic Transformation (NCAT) ได้พัฒนาขึ้น 
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เข้าร่วมการสัมมนาครั้ง น้ี           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

๑.๒ สรุปการดําเนินการสืบเนือ่งจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
 เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

       สรปุเรือ่ง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ น้ัน  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผล
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
  บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕ น้ัน  
ฝ่ ายเลขานุการได้จั ดทํ ารายงานการประชุม  และได้จั ดส่ ง ใ ห้กรรมการได้ พิจารณาตรวจสอบรายงาน           
การประชุม  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๙.  อาจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง กรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ 
๑๐.  นางวลัยภรณ์  เกตุยา  นายทะเบียน 
๑๑.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๒.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๓.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการครบ
องค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  โครงการศึกษาดูงานประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดโครงการ
ศึกษาดูงานประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย  สาธารณรัฐฮังการี  และสาธารณรัฐเชค น้ัน  มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งโครงการศึกษาดูงาน
ประเทศยุโรปตะวันออก  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้กรรมการได้รับทราบ  ซึ่งได้กําหนดการศึกษาดูงาน
ในมหาวิทยาลัยสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยชาร์ล สาธารณรัฐเชค  และมหาวิทยาลัยเวียนนา  สาธารณรัฐออสเตรีย  
โดยมีคณะเดินทางศึกษาดูงานจํานวน ๓๕ คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                     การประชุม  ส่วน
รายละเอียดในส่วนอ่ืนๆ น้ัน  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้กรรมการได้รับทราบอีกคร้ัง 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ  

 /ได้จัดส่งรายงาน… 



๓ 
 

ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  และกรรมการได้
แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  โดยมีการแก้ไข  ดังน้ี 
 -  เอกสารหน้า ๑๐  บรรทัดที่ ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๗.๕  ข้อความ “๒.  การทําข้อตกลงแบบ top-down 
หรือ bottom-up….”  แก้เป็น  “๒.  การทําข้อตกลงจากระดับบนสู่ระดับล่าง (top-down) หรือจากระดับล่างขึ้นสู่
ระดับบน (bottom-up)….” 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๕๓  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๕๐  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๖  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๓  คน 

  -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๒๘  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๑๒  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๓    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

     ๓.๑.๒  นางวลัยภรณ์  เกตุยา  นายทะเบียน นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๔๕  
คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๗  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 

 
/รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต... 

 



๔ 
 

   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๗  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๑  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๘  คน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  จากเอกสารหน้า ๑๓  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พบว่า นักศึกษาบางคนมีหน่วยกิตในการเรียน ๑๕๘ หน่วยกิต  ซึ่งโดยปกติแล้วนักศึกษา
โดยทั่วไปจะเรียนประมาณ ๑๒๘ หน่วยกิต ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด  
  นางวลัยภรณ์  เกตุยา  นายทะเบียน  ช้ีแจงว่า  นักศึกษาบางคนจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก
เสรีเพ่ิมเติมจึงทําให้มีหน่วยกิตมากกว่านักศึกษาคนอ่ืน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เทพสตรี 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๕  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ น้ัน ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕ 
ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย           ราชภัฏเทพสตรี 
เรียกโดยย่อว่า ก.อ.ม.  ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จํานวน ๑ คน 
   (๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน ๔ คนประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
กฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
   (๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จํานวน ๑ คน 

/(๔)  กรรมการซึ่งคัดเลือก... 



๕ 
 

   (๔)  กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จํานวน ๑ คน 
   (๕) รองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
   (๖) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
   ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดําเนินการสรรหากรรมการตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕(๓) และ(๔)เรียบร้อย
แล้ว  พร้อมทั้งอธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และมอบหมายนิติกรเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการเรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน  และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  จํานวน ๔ คน  ทั้งน้ีอธิการบดีได้พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาส่วนหน่ึงแล้ว   
   ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ขอเสนอ นายบุญชู  นาถวงษ์ เป็นประธาน
กรรมการ 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  ตามท่ีอธิการบดีได้เสนอกรรมการซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน ๔ คน น้ัน  ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  พวงสุวรรณ  และนายโอภาส  เขียววิชัย  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม     
   อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  แจ้งว่า  ขอเสนอ รองศาสตราจารย์ไทย  
ทิพย์สุวรรณกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ   
   อาจารย์บุญสนอง เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ควรมีการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเสนอ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในครั้งน้ีด้วย 
   ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ต้องดําเนินการไปตามข้อบังคับฯ ซึ่ง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือได้  และขอให้
กรรมการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  
ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  พวงสุวรรณ  กับ รองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 
  ผลการออกเสียงลงคะแนน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  พวงสุวรรณ  มีคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๓ 
คะแนน  และรองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล มีคะแนนเสียงเห็นชอบ ๒ คะแนน  และไม่ออกเสียง           
๕ คน      
   มติสภามหาวิทยาลัย  แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ดังน้ี 
   ๑)  นายบุญชู นาถวงษ์ ประธานกรรมการ 
    ๒)  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ 
    ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการ 
    ๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการ 
    ๕)  นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ 
    ๖)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสง่ียม กรรมการ 
    ๗)  นายศุภธี  โตสกุล กรรมการ 

/๘)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม... 



๖ 
 

    ๘)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล เลขานุการ 
    ๙)  นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๓.๓ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) 
   นายวิชัย  ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ น้ัน  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จึงได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ระยะคร่ึงปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) รวมทั้งได้มีการประชุมในเบื้องต้นกับผู้บริหาร 
เพ่ือทําความเข้าใจร่วมกันเรียบร้อยแล้ว  จึงขอนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ความเห็นเก่ียวกับรายงานท่ี
เสนอ 
   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ แจ้งว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้ดําเนินการตาม
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  โดยในการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะ
ครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) ดําเนินการเฉพาะในส่วนที่ ๑ การพัฒนาองค์กร  
และส่วนที่ ๒ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ และได้ประชุมเพ่ือสรุป ช้ีแจง
ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) ต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยันผลการติดตาม ตรวจสอบฯ เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
  ผลของการติดตาม ตรวจสอบฯ ในส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร  ตอนที่ ๑ การดําเนินการตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ยังดําเนินการในเรื่องที่กําหนดไว้ ๔ เรื่อง ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นที่
กําหนด  ตอนที่ ๒ การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดําเนินการตามมติครบทุกระเบียบ
วาระการประชุม  โดยมีจํานวนระเบียบวาระที่ดําเนินการเสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒  และมีข้อเสนอแนะว่าควร
จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นมติ  และการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  และเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้ต้องมีการรายงานผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม                ทุกครั้ง  
โดยอาจกําหนดไว้ในระเบียบวาระที่ ๑  และตอนที่ ๓ ระบบการตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการครบ
ตามข้ันตอนของการตรวจสอบ  
  ในส่วนที่ ๒  ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของทั้งมหาวิทยาลัยฯ และคณะน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ ได้
มีแผนดําเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบทั้งในภาพรวม และคณะ แต่ในการดําเนินงาน และใช้
จ่ายงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมของการดําเนินการทั้งมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๖๔ ซึ่งจัดว่าน้อย         มี
เพียงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเท่าน้ันที่ได้ใช้จ่ายงบประมาณในรอบครึ่งปีมากว่าร้อยละห้าสิบ (ใช้จ่ายได้  ร้อยละ 
๖๑.๙๓)  
  นอกจากน้ียังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการประชุมช้ีแจงการติดตาม ตรวจสอบฯ  เมื่อวันที่  ๑๒ 
มิถุนายน  ๒๕๕๕  โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ดังน้ี 
 

/๑.  ควรมีการกลั่นกรอง... 



๗ 
 

  ๑.  ควรมีการกลั่นกรองการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดที่จะ
ประเมิน  โดยพิจารณายุบรวมกิจกรรมให้เหลือน้อยลง 
  ๒.  ควรพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยให้ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก มีโครงการ           
ไม่มากนัก และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
  ๓.  ควรมีการปรับปรุงระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจกําหนดให้มี
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยฯ 
  ๔ .  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายให้สามารถยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนโครงการระหว่างปีได้           
หากเห็นว่าโครงการเดิมมีประโยชน์น้อย/สถานการณ์เปลี่ยนแปลงจากเดิม  เพ่ือได้ใช้ประโยชน์จากงบประมาณมาก
ขึ้น 
  ๕.  หน่วยงานควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้การดําเนินงานโครงการไม่บรรลุผลด้วย 
  ๖.  ประเด็นที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน ควรต้องพิจารณาว่าสามารถแก้ไขได้เองหรือไม่ และควร
ร่วมกันพิจารณาในรูปคณะกรรมการ 
  ๗.  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามฯ ระยะครึ่งปีน้ี คณะกรรมการฯ จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขระบบการ
รายงานการติดตามฯ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ทั้งในด้านข้อมูลที่ต้องการ รูปแบบการรายงาน  ระบบสารสนเทศ  
และการช้ีแจงต่อผู้เก่ียวข้อง 
  รวมท้ังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารที่เข้ารับฟังการช้ีแจง  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ระยะคร่ึงปี ฉบับน้ีสําคัญมาก เน่ืองจากเป็นการรายงานที่ตรงประเด็น และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายที่เก่ียวข้อง  และถือเป็นเครื่องมือของสภามหาวิทยาลัยที่จะรู้ถึงการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่ง
เป็นการรายงานผลสะท้อนกลับที่เกิดจากระบบที่ถูกต้อง   
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ระยะคร่ึงปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และให้ผู้ เ ก่ียวข้องนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ           
ไปพิจารณาดําเนินการ 
 

 ๓.๔ พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ครั้งท่ี ๑  
 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕) 
  อาจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง  กรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ รายงาน
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – 
มีนาคม  ๒๕๕๕)  โดยมีรายละเอียดการจัดการความเสี่ยง จํานวน ๔๙ รายการ  เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สืบเน่ือง
จากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๒๖ รายการ  และเพ่ิมเติมการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จํานวน ๒๓ รายการ 
 

/โดยการดําเนินการ... 



๘ 
 

  โดยการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  ได้จําแนกความเสี่ยงออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑. ด้าน
ทรัพยากร  ๒. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ๓. ด้านปฏิบัติงาน  ๔. ด้านบุคลากร จรรยาบรรณ           
๕. ด้านอ่ืนๆ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนดังกล่าว  โดยมีขั้นตอนที่กําหนดให้ผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในแผนฯ  รายงานผลต่อ
คณะกรรมการฯ  และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงาน แล้วจัดทําเป็น
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน  ทั้งน้ีได้นําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว   
  ซึ่งการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) จํานวน ๔๙ รายการ มีผลสรุป  ดังน้ี 
  ๑.  ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด  จํานวน  ๑๓  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๕๓ 
  ๒.  อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน ๓๑  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๒๗ 
  ๓.  ยังมิได้ดําเนินการ  จํานวน  ๕  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๒๐ 
  เมื่อพิจารณาการจัดการความเส่ียงที่ต่อเน่ืองมาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน ๒๖ รายการ พบว่า           
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔  อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๙ รายการ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๐๘  และยังมิได้ดําเนินการ ๔ รายการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  อาจารย์บุญสนอง เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   เสนอว่า  รายงานฉบับน้ีควรเ พ่ิมเติมรายช่ือ
คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใส่ไว้ในรายงานด้วย   
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง           
ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม  ๒๕๕๔ – มีนาคม  ๒๕๕๕)   
 

 ๓.๕ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง 
   และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  
  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. .... 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๕ ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือมิให้ข้าราชการได้รับ
ผลกระทบทางลบและเสียโอกาสในการเสนอขอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระบบ
บริหารงานบุคคล  ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้เพ่ิมบทเฉพาะกาลในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง 
และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับน้ี  โดยเพ่ิมเติมข้อ ๔๐ ดังน้ี 
 

/“ข้อ ๔๐ ข้าราชการพลเรือน... 



๙ 
 

  “ข้อ ๔๐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใด  ได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่ง  ในระบบจําแนก
ตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ ซึ่งเดิมเป็นตําแหน่งที่อาจกําหนดเป็นระดับ ๗,๘ ได้ เมื ่อปรับระบบ          
การบริหารงานบุคคลเป็นระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานแล้ว ทําให้ตําแหน่งเดิมควบรวมเป็นตําแหน่ง
เ ดี ย ว กั น  แ ต่ ต้ อ งป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เ งิ นป ระ จํ า ตํ า แห น่ ง น้ั น  ใ ห้ ถื อ ว่ า คํ า ข อ กํ าหนด ตํ า แห น่ ง  
ที่ย่ืนขอไว้เดิมเป็นคําขอประเมินให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามข้อบังคับน้ี” 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... 
 

 ๓.๖ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  การกําหนดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร  
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  พ.ศ. .... 
   รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ ด้วย ก.พ.อ. ได้กําหนดให้ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตําแหน่ง นิติกร สมควรได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ จึงได้ออก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลให้
ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (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 
  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการกําหนดเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย           
สายสนับสนุน  พ.ศ. .... 
 

 ๓.๗ พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน 
  สําหรับคุณวุฒิ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
   รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  เน่ืองจาก ก.พ. ได้ประกาศอัตรา     
เงินเดือนใหม่ให้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ ดังน้ันข้าราชการและพนักงานราชการจึงได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่  เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนในอัตราที่ตํ่ากว่าข้าราชการและพนักงานราชการ 
 

  /เพ่ือมใิห้เป็นการ... 



๑๐ 
 

เพ่ือมิให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกัน  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเริ่มต้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราเงินเดือน และหลักเกณฑ์ วิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕             
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้รับเงินเดือนเท่ากับที่ 
ก.พ. กําหนด  รวมท้ังให้มีการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามบัญชีที่ ก.พ. กําหนดด้วย โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  และขอ
อนุมัติเงินนอกงบประมาณในส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบเพ่ือใช้ในการปรับเงินเดือนแก่พนักงานฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ 
ดังกล่าวด้วย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย    
  ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยให้ใช้
บังคับต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  ๒.  เห็นชอบปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามบัญชีที่ ก.พ. กําหนด 
  ๓.  อนุมัติเงินนอกงบประมาณในส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบเพ่ือใช้ในการปรับเงินเดือนแก่พนักงานฯ ให้
เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว 
 

 ๓.๘ พิจารณาผลการดําเนินการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์มาตามลําดับและนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตาม           
แนวทางการกําหนดกลุ่มเงินรายได้ที่คณะกรรมการฯ เสนอ  โดยพิจารณาการลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม ๓ แห่ง 
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงเทพ  
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงไทย  คณะกรรมการฯ จึงได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕            
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาเลือกบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยพิจารณาจาก
รูปแบบการบริหารกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ทั้งสามแห่งนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ การเปรียบเทียบข้อเสนอ            
พอร์ตการลงทุนและพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ติดอันดับความน่าเช่ือถือของมอน่ิงสตาร์  ซึ่งคณะกรรมการฯ            
ได้เลือกบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพ่ือขออนุมัติให้เข้ามาดําเนินการบริหารจัดการเงินรายได้ฯ ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ แห่ง คือ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงเทพ  คณะ
กรรมการฯ จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้มหาวิทยาลัยฯ นําเงินรายได้จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท 

/ไปลงทุนในบริษัท... 



๑๑ 
 

ไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคาร
กรุงเทพ โดยแบ่งการลงทุนแห่งละ ๑๐๐ ล้านบาท และเห็นควรให้งานวินัยและนิติการร่วมกับคณะอนุกรรมการ            
ฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบร่าง สัญญาการลงทุนดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญาด้วย 
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จํานวนเงินที่ครบระยะเวลาการฝาก จะครบ
กําหนดสองยอด คือครบกําหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  จํานวน  ๗๗ ล้านบาท  และครบกําหนดในเดือนมิถุนายน  
๒๕๕๕ จํานวน ๑๔๑ ล้านบาท  ซึ่งรวมทั้งสองยอด จะมีเงินจํานวน ๒๐๐ กว่าล้านบาท  แต่เน่ืองจากคณะกรรมการฯ 
พิจารณาว่าเป็นการเร่ิมต้นครั้งแรก  จึงกําหนดให้นําเงินรายได้จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท ไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงเทพ โดยแบ่งการลงทุน
แห่งละ ๑๐๐ ล้านบาท  เพ่ือจะติดตามการบริหารงานเมื่อครบกําหนดในหกเดือนแรกและสามารถนํามาเปรียบเทียบ
ถึงการให้ผลประโยชน์ของทั้งสองแห่งได้  ส่วนยอดเงินที่จะครบกําหนดในครั้งต่อไปนั้น  คณะกรรมการฯ จะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  โดยจะกระจายความเสี่ยงโดยให้บริษัทหลักทรัพย์อ่ืนเข้ามาลงทุนด้วย     
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ได้พิจารณานโยบายการนําเงินไป
ลงทุนแล้วหรือไม่  
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  นโยบายการนําเงินไปลงทุนทางบริษัทหลักทรัพย์
ทั้งสองแห่งได้มาเสนอแล้ว  โดยเน้นในตราสารหน้ีร้อยละ ๗๐  และตราสารทุนร้อยละ ๓๐ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่สุด  
จึงเลือกช่วงที่สะสมการลงทุนที่ไม่เสียหาย 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
ประเภทหน่ึง  จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความส่ียงฯ ช่วยดูแลด้วย 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้นําเงินรายได้จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท ไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคารกรุงเทพ  และให้           
งานวินัยและนิติการร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบร่าง สัญญาการ
ลงทุนดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญา 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 - 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
 รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   

/ระเบียบวาระที่  ๖... 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ๖.๑ พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้พิจารณา
ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ 
จึงได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานยกร่างแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนฯ  โดยมีกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  และได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ๓ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์ที่
จะนํามาปฏิบัติ  ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
   กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับที่ทํางานได้ 
   กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาสมรรถนะประกอบวิชาชีพและการทํางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาประชาคมอาเซียน 
   กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสากล 
   กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซยีน 
   กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
   กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 
   กลยุทธ์ที่  ๑  สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
   กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
  โดยแต่ละกลยุทธ์ได้มีโครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  เป้าหมายภายในสามปี  งบประมาณ  และ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละโครงการด้วย ซึ่งได้ประมาณการงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสามปี
ประมาณ ๑๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๓  
มิถุนายน  ๒๕๕๕  จึงขอเสนอร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี           
พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  
  นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่
กําหนดให้ทุกจังหวัดต้องวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระหว่างชาติ            จึงขอ
เสนอว่าทางจังหวัดลพบุรีจะเสนอโครงการด้านภาคปฏิบัติมาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในเชิงของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คือ ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญคือไก่           
ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งผลิตอันดับต้นของประเทศ  
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในการผลิตไก่
สวยงาม  ซึ่งได้พัฒนาสายพันธ์เรียบร้อยแล้วใช้ช่ือว่า “เทพสตรีหน่ึง”  โดยต้องการให้จังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลาง 

/และกําลังจะดําเนินการ... 



๑๓ 
 

และกําลังจะดําเนินการพัฒนาสายพันธ์ใหม่  ซึ่งถ้าทางจังหวัดมีโครงการมานําเสนอ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะจัด
โครงการไก่พ้ืนเมือง  โดยใช้สถานที่  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแหล่งของการศึกษาพันธ์ไก่ได้อย่างดี 
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่
สําคัญเช่นกัน  รวมทั้งเร่ืองของภาษา นอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ควรมีการสอนภาษาอ่ืนๆ ด้วย  และควรเสริม
รายวิชาเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษลงในหลักสูตร 
  นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  เรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ขณะน้ีจังหวัด
ลพบุรีได้เชิญผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขามาเตรียมความพร้อมในภาพรวม  ทั้งความพร้อมของท้องถิ่น จึงขอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นศูนย์กลางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจะนําหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาทํา
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ กําลังจะดําเนินการจัดต้ัง
ศูนย์อาเซียนศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งให้ข้อมูลแก่ภาคส่วนต่างๆ 
  นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ทางด้านศิลปะและวัฒธรรม  กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจะดูแลในเรื่องของวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และมรดกภูมิปัญญา  โดยส่งเสริมให้สมาคมครูดนตรีแห่งประเทศไทย
พัฒนาหลักสูตรด้านดนตรีอาเซียน  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ยังได้รับงบประมาณการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรม หัตถศิลป์ของอาเซียน  นอกจากน้ียังได้รับงบประมาณในการทําอาหารไทยด้วย ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยฯ สนใจจะ
พัฒนาหลักสูตร หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยินดีจะสนับสนุน   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยฯ มีการแสดงอาหารไทย 
อาหารพ้ืนบ้านทุกปี  ซึ่งจะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเสนอโครงการ  และขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณา
ในการพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรีอาเซียน 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  การท่ีจะมีประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น 
และเน้นด้านเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๘  ซึ่งประกอบไปด้วยสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community), ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  ซึ่งด้านเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะ
เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง  โดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วัตถุประสงค์คือต้องการให้คนทั้ง
สิบประเทศเกิดความตระหนักรู้ในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียน เรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะ ภาษาอังกฤษและภาษา
ถิ่นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก  การที่จะปฏิบัติให้เกิดผลต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการพัฒนาหลักสูตรว่า
เพียงพอต่อสิ่งน้ีหรือไม่  และสาระความรู้เรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่จะบรรจุลงใน
หลักสูตรด้วย  ซึ่งต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาถึงรายละเอียดในบางวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพคุ้มครองที่กฎหมาย
กําหนดว่าจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยแต่ละประเทศก็อาจจะมีมาตรฐานไม่เท่ากัน จึงเป็นอุปสรรคของ
การเคล่ือนย้ายแรงงานความรู้อย่างสําคัญ  มหาวิทยาลัยฯ จึงควรเป็นหน่วยในการผลิตบุคลากรในวิชาชีพเหล่าน้ีให้
สามารถมีมาตรฐานเทียบเคียงกับประเทศในอาเซียนได้  ในแง่ของการศึกษาจึงต้องพิจารณาให้มากข้ึน  และขอเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการทําสหกิจศึกษากับประเทศในอาเซียนด้วย เพ่ือเป็นตัวนําในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

/มติสภามหาวิทยาลัย... 
 
 



๑๔ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติร่าง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน            
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  น้ัน สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบอนุกรรมการ           
ฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการได้จัดเสวนาโครงการสานสร้างพฤติกรรมองค์กร : พลังขับเคลื่อนเทพสตรีสู่ความเป็นเลิศ  เมื่อวันที่  ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๕  โดยมี นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  และว่าที่ร้อยโทจตุรงค์ ศิริพานิชกร เป็นวิทยากรร่วม           
ในการเสวนาร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนหนึ่ง  มีผลสรุปว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม           
ในการสรรหาอธิการบดีค่อนข้างน้อย  จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยมีการทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับฯ           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือจะทําให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น 
 นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย           
ยังมิได้มีการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ซึ่งจะดําเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ขอให้อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยนําข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป   
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  การสรรหาอธิการบดีที่ผ่านมายังไม่มีการพบ
ปัญหา  ซึ่งวิธีการท่ีดีที่สุดคือไปพิจารณาข้อบังคับฯ เดิมว่าเกิดปัญหาตรงส่วนใด และส่วนไหนที่คณาจารย์ไม่มีส่วน
ร่วม   
 อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  แจ้งว่า จากการเสวนาฯ  พบว่าการที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมน้อย มีที่มาจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้วย 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  อธิการบดีจะหมดวาระวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
ซึ่ ง ต ามข้ อ บั งคั บฯ  ว่ า ด้ วยหลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า ร ไ ด้ มา  และคุณสม บั ติของผู้ ดํ า ร ง ตํ าแห น่ งอ ธิการบ ดี           
พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเร่ิมกระบวนการสรรหาอธิการบดีในเดือนกันยายน  ๒๕๕๕ 
 นายบุญชู  นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ขอให้ผู้เสนอการทบทวนข้อบังคับฯ แสดง
ข้อคิดเห็น เพ่ือให้อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาตามข้อเสนอนั้นได้ 
  มติสภามหาวิทยาลัย   มอบอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน            
ความเหมาะสมของข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยให้นําข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

/๗.๒  อาจารย์ตระกล... 



๑๕ 
 

 ๗.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เป็น
วันศุกร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๒๐   น 
 
 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕                 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา           
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  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 ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม 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  ๗/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ําของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ  
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  มีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น้ัน 
  คณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารฯ จึงได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  มีผลสรุป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณาข้อทักท้วงและเสนอแนะให้มีการแก้ข้อบังคับเก่ียวกับการแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  โดยอธิการบดีได้เสนอชื่อกรรมการ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก น้ัน  
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได้
พิจารณาประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ซึ่งควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มิใช่
ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา  จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และให้มีการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มิใช่ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
               “มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังน้ี 
   (๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย”    
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  ๒.  ให้มีการพิจารณาทบทวนเก่ียวกับการได้มาซึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มิใช่ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา 
  ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ 
  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีคําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการร่างรูปแบบการจัดการศึกษา           
นอกท่ีต้ัง เพ่ือดําเนินการพิจารณาร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรจัดให้หน่วย           
จัดการศึกษานอกที่ต้ังเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฯ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง การบริหารจัดการ
หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาต่อไป 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
   ๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
    “มาตรา ๑๐ วรรคสอง มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน           
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อีกได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัย 
 สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติมอบ
อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ดําเนินการตรวจสอบร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
กับธนาคารกรุงเทพ และให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้นําข้อเสนอของสภา
คณาจารย์และข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ น้ัน 
 อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาดําเนินการตรวจสอบร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กับธนาคารกรุงเทพ  และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้นํา
ข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการมาประกอบการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘  
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๒ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ช้ัน ๕ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  
จึงขอรายงานผลการดําเนินการ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕     
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 ๓.๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดําท่ี  
 ๖๕๕/๒๕๕๕  และแต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคดีปกครอง 
 ในครั้งต่อไป  (การประชุมลับ)        
 สรุปเรื่อง 
   ด้วย  ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งเรียกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทํา
คําให้การแก้คําฟ้อง ในคดีหมายเลขดําที่ ๖๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  ระหว่างนายธรรมรัตน์  รุ่งสังข์           
ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งศาลปกครองกลางที่แนบมาพร้อม
ระเบียบวาระน้ี 
  ในการน้ี เห็นควรมอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดําเนินคดีหมายเลขดําที่ ๖๕๕/๒๕๕๕ ในครั้งน้ี และให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีผู้แทนดังกล่าว มีอํานาจมอบอํานาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอํานาจดําเนินคดีปกครอง ในคดี
หมายเลขดําที่ ๖๕๕/๒๕๕๕ จนถึงที่สุด 
  ทั้งน้ี  หากต่อไปภายหน้ามีกรณีที่สภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ฟ้องคดีปกครอง หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
ปกครอง เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังผู้แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินคดีปกครองต่อไป 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ในการ
ดําเนินคดีปกครอง ในคดีหมายเลขดําที่ ๖๕๕/๒๕๕๕   
  ๒. พิจารณาแต่งต้ังผู้แทนสภามหาวิทยาลัย  ในการดําเนินคดีปกครองในคร้ังต่อไป 

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

 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  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 มิถุนายน  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน มิถุนายน 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 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๕.๒ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 สรุปเรื่อง 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  โดยใช้          
แบบสอบถามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และสอบถาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน  โดยดําเนินการสอบถามในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๕  จากแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมาจํานวน ๑๘ ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ (๒๓ คน) สรุปผลได้  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
       “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑. เพ่ือทราบ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 
                                                                                        วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๗.๑  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
                  สรปุเรื่อง 
                ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้มีมติให้
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยให้นําข้อเสนอของสภา
คณาจารย์และขา้ราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน  
 สภาคณาจารย์ฯ จึงได้นําข้อคิดเห็นจากการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “อธิการบดีคนใหม่ 
กับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต” เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มาทําการสรุป แล้วเปิดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น           
ในแต่ละประเด็นอีกคร้ัง เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ           
การพิจารณาร่วมกับการทบทวนความเหมาะสมในข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ           
ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่นําเสนอโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 
               “มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังน้ี 
   (๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย”    
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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