
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๒ พิจารณาปฏิทินการสรรหาอธิการบดี ที่จะดํารงตําแหน่งครบวาระ 
 ๓.๓ พิจารณาการกําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๔ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓.๕ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.๖ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ 
 ๓.๗ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง 
  และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 
 ๓.๙ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  หัวหน้าหน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... 
 ๓.๑๐  พิจารณาอนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 
                     ๕.๑ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
                     ๖.๑ กลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่องอ่ืน ๆ  

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

 



                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๔  สงิหาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนือ่งจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 

 เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 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 ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ น้ัน  
ฝ่ ายเลขานุการได้จั ดทํ ารายงานการประชุม  และได้จั ดส่ ง ใ ห้กรรมการได้ พิจารณาตรวจสอบรายงาน           
การประชุม  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  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. อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๓.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๔.  นายขจร   จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                       
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   ติดภารกิจ 
๒.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๓.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๔.  นายพีระศักด์ิ   ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
๘.  นายศุภธี   โตสกุล  หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
๙.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๐.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๑.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชมุ  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการครบ
องค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก  
 ครั้งท่ี ๑๖ : Academic Transformation 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดสัมมนา         
ทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมสยามซิต้ี โดยประเด็นการสัมมนาในคร้ังน้ีคือ Academic 
Transformation ซึ่งเป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ (Course redesign)           
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ The National Center for Academic 
Transformation (NCAT) ได้พัฒนาขึ้น 
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เข้าร่วมการสัมมนาครั้ง น้ี           
ซึ่งถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย                            
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 

/๑.๒  สรุปการดําเนินการสบืเนื่อง... 
 
 



๓ 
 

 ๑.๒  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
 เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๖/
๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
  บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  บัดนี้  กรรมการมิได้แจ้งให้มีการ
แก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๘๘  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๘๓  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๔  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๕  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๖๗  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๗  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๕    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

/๓.๑.๒  นางศภุศร  ยินดีสุข... 
 
 



๔ 
 

     ๓.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
บัณฑิต  จํานวน  ๓๒  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๗  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๐  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ําของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ  
  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารท่ี
มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น้ัน 
  คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณากําหนด
บัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  โดยพิจารณาจาก 

/ข้อมูลที่เก่ียวข้อง... 
 



๕ 
 

ข้อมูลที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีผลสรุป  ดังน้ี 
   ๑.  คณะกรรมการฯ มีมติกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
    ๑)  อธิการบดี  อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า  ๘๐,๐๐๐ บาท  ขั้นสูง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
    ๒)  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า ๕๕,๐๐๐ 
บาท  ขั้นสูง  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.  คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังน้ี 
    ๑)  ให้พิจารณาปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหาร           
ที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนตามข้อ ๑. 
    ๒)  พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อบังคับ โดยแยกเป็น ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่หน่ึงสําหรับผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานฯ และฉบับที่สองสําหรับพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานในโอกาสต่อไป 
    ๓)  มหาวิทยาลัยฯ ควรประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานเข้าร่วมกองทุน 
เน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อพนักงานหลังจากเกษียณอายุราชการมาก 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เหตุผลในการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน
ขั้นสูง ขั้นตํ่าตามที่ได้เสนอไว้แล้ว มีดังน้ี  
  ๑.  เงินเดือนขั้นสูงไม่น้อยกว่าเงินเดือนที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ เดิม 
  ๒.  เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี หากปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระการดํารงตําแหน่งที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ แล้ว (๒ วาระ รวม ๘ ปี) สามารถมีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดที่กําหนดไว้ได้ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ขณะนี้ ก.พ.อ. ได้ประกาศอัตราเงินเดือนใหม่
สําหรับข้าราชการและพนักงานราชการ เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนที่ตํ่ากว่าข้าราชการและ
พนักงานราชการ  มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ ออกประกาศฯ เรื่อง 
การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  และในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับวุฒิปริญญา
ตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ใหม่อีกครั้ง  จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมอบคณะกรรมการชุดน้ีเป็นผู้พิจารณา
เสนอ  ตัวอย่างเช่น อัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาเอกอาจมีเงินเพ่ิมให้อีกส่วนหน่ึง  
โดยอาจมีเง่ือนไขว่าจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ปีละ ๑ เรื่อง จึงจะได้เงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามที่กําหนด 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ตามระบบ ก.พ. ที่เปลี่ยนจากระบบซี
เป็นระบบแท่ง หลักการคือเงินเดือนจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม และต้องปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งมีประชานิยมเข้ามา  
 

/คือ ระดับปริญญาตรี... 
 
 



๖ 
 

คือ ระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท โดยท่ีทุกคนจะต้องได้รับเหมือนกัน  รวมทั้งต้องปรับในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย  และในฐานะของมหาวิทยาลัยน้ัน ปัจจัยที่จะทําให้มหาวิทยาลัยสู่            ความ
เป็นเลิศอันดับแรกคือ บุคลากร  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรอยู่สามสาย คือ สายวิชาการจะเป็นกําลังหลักในการ
สอน การวิจัย, สายสนับสนุนจะเป็นกําลังเสริมด้านวิชาชีพ  และสายบริหารวิชาการ  จากการวิเคราะห์           สายที่
มีการแข่งขันกันสูงสุด คือ สายวิชาการ  ซึ่งจะต้องใช้บุคลากรในระดับปริญญาเอกเป็นหลัก  ส่วนสายสนับสนุนจะต้องรับ
บุคลากรที่มีวุฒิสูงกว่าราชการ  และสายบริหารวิชาการจะให้บุคลากรสายวิชาการมาดํารงตําแหน่ง                แต่
เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ จึงกําหนดบัญชีเงินเดือนแยกออกมา  ดังน้ันการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนต้อง
พิจารณาสิ่งเหล่าน้ีด้วย 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ประเด็นการพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จะใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  ขอให้เพ่ิมจํานวนกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนฯ 
และเพ่ิมอํานาจหน้าที่ด้วย  โดยให้เพ่ิม นายขจร  จิตสุขุมมงคล, นายตระกล  จันทสุนทร  และบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามท่ีรองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง จะแจ้งรายช่ือให้  
  มติสภามหาวิทยาลัย   
  ๑.  เห็นชอบกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งให้ดําเนินการตามข้อเสนอเพ่ิมเติมกับที่   คณะ
กรรมการฯ เสนอ  
  ๒ .   มอบคณะกรรมการฯ  ดําเ นินการพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเ งินเ ดือนของพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษาที่จะใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้เพ่ิมกรรมการตามที่เสนอ 
 

 ๓.๓ พิจารณาข้อทักท้วงและเสนอแนะให้มีการแก้ข้อบังคับเก่ียวกับการแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  นําเสนอ  ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได้พิจารณาประเด็นเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ และมีมติว่าขอทักท้วง และเสนอแนะให้มีการแก้ข้อบังคับเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ซึ่งจากการแต่งต้ังกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการเสนอโดยอธิการบดี ซึ่งมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ พบว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อ ๙๒ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การ
สอบสวนพิจารณาฯ  ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าสู่
กระบวนการร้องทุกข์ โดยสามารถร้องทุกข์ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้ แต่การแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นการเสนอโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผลของการพิจารณาอาจจะทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งอาจเกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยได้   
  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ ใต้บังคับบัญชา สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการได้มา           
ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จึงควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มิใช่ผู้บริหาร 

/ได้มีส่วนร่วม... 
 



๗ 
 

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา  จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และให้มีการพิจารณาทบทวนเก่ียวกับการได้มาซึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมิใช่ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  ตามที่ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ           
ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่  ๖/๒๕๕๕ แล้ว  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้ว  ซึ่งก็มีผู้เสนอช่ือเพ่ิม และมีการลงคะแนน
เลือกกรรมการดังกล่าวแล้ว 
  สําหรับเอกสารประกอบท่ีเป็นข้อมูลการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เห็นว่าไม่เก่ียวข้องกับกรณี           
การแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า เรื่องการฟ้องคดีต่อศาลปกครองน้ัน เป็น
สิทธ์ิของผู้ฟ้องที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยจะต้องผ่านการอุทธรณ์ก่อน 
 นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู ้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ในกรณีนี้ได้เสนอให้พิจารณายกเลิกคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  ซึ่งวิธีการที่จะยกเลิก
คําสั่งได้ คําสั่งน้ันจะต้องมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อ๕ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ฯ อํานาจในการแต่งต้ังกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นของสภามหาวิทยาลัย  ประกอบกับ
ข้อบังคับฯ ดังกล่าวมิได้มีการระบุเรื่องของการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม                             ใน
กระบวนการสรรหา  รวมทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือก็มีคุณสมบัติถูกต้องไม่ปรากฏว่ามีส่วนได้เสียกับผู้เสนอช่ือ  ดังน้ัน
การแต่งต้ังในครั้งน้ีเป็นการดําเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้ว  จึงไม่มีเหตุที่จะต้องยกเลิก   
 นายบุญชู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ฝากข้อสังเกตสําหรับผู้ปฏิบัติ คือ ถ้าอ้างถึง
การถูกฟ้องต่อศาลปกครอง ควรต้องอ้างถึงผลของการฟ้องในคดีน้ันๆ ด้วย  และเมื่อนําข้อกฎหมายมาอ้างอิง ขอให้
นํามาอ้างอิงทั้งฉบับ เพ่ือจะได้พิจารณาในข้ออ่ืนๆ ได้ 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า กรณีมีเรื่องในลักษณะดังกล่าว  ควรมีการกลั่นกรอง
ก่อนว่าถูกต้องแล้วหรือไม่  ในบางมหาวิทยาลัยฯ จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระก่อน  ซึ่งควรเสนอเร่ือง
ในเชิงสร้างสรรค์  และในฐานะของประธานสภาคณาจารย์ฯ ก็ควรเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ
คณาจารย์ 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  เน่ืองจากในครั้งน้ี ผู้เสนอวาระ           
การประชุมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธ์ิเสนอวาระมายังเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได้  โดยเสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ 
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า จากการพิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  มิได้ระบุวิธีการสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

  /ดังน้ัน คําสั่งสภา... 
 



๘ 
 

ดังน้ัน คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จึงเป็น
คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ก็มีอาจารย์บางท่าน เห็นว่าควรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแต่งต้ังด้วย  
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นว่าคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นคําสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  คือ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไม่มีเหตุที่ต้องยกเลิก 
 

 ๓.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหาร 
  จัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
   รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงมี
คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง เพ่ือดําเนินการพิจารณาร่างรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกท่ีต้ัง ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรจัดให้หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะจัดต้ังใหม่ในภายหลัง 
เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และ                 การบริหาร
จัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  โดยมีส่วนที่ขอแก้ไข คือ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ข้อความ “....เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” แก้เป็น “....เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหน่วยงานในกํากับ
ของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ” ซึ่งเป็นข้อบังคับฯ ที่จะดําเนินการออกใหม่ 
  นายบุญชู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  จาก ข้อ ๕ ของร่าง ข้อบังคับฯ ดังกล่าว  
ระบุว่า “หน่วยงานในกํากับใดมีระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะน้ันๆ หากกรณีใดไม่มีระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายวิธีปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี” ซึ่งคล้ายกับว่าระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายของหน่วยงานในกํากับเหนือกว่า
ระเบียบข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่     
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  เข้าใจว่าไม่เหนือกว่าระเบียบข้อบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัย แต่มีความเหมาะสมและต่างกันตามความจําเป็น ซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ได้เองโดยถูกต้องตามกฎหมาย  แต่เจตนารมณ์น้ีคือต้องการให้ต่างจากส่วนราชการ             ซึ่งจากข้อ ๕ ของร่าง 
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เข้าใจว่าต้องการบัญญัติเพ่ือความเหมาะสมกับหน่วยงานในกํากับที่มีลักษณะแตกต่างไปจากส่วน
ราชการ 
  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  เห็นด้วยกับการบัญญัติข้อ ๕ ของร่าง ข้อบังคับฯ 
ดังกล่าว  ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างได้มาก 

/มติสภามหาวิทยาลัย... 



๙ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และการ
บริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  โดยมีการแก้ไขในเรื่องการสรรหาหัวหน้า
หน่วยงาน 
 

 ๓.๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัย 
  นายศุภธี  โตสกุล  หัวหน้างานวินัยและนิติการ  นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติมอบอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ดําเนินการตรวจสอบร่างสัญญา
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กับธนาคารกรุงเทพ และให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้นําข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ น้ัน 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๒ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ช้ัน ๕ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร                เพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งมติของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังน้ี 
    ๑.  เรื่อง การตรวจสอบร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ
ธนาคารกรุงเทพ  เห็นควรเสนอข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ดังน้ี 
    ๑)  ร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ ไม่มี
ข้อความชัดเจนที่ระบุว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้ผลตอบแทนหรือกําไรอย่างไร 
    ๒)  ร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ         
มีข้อสัญญาที่มหาวิทยาลัยฯ เสียเปรียบ ดังน้ี 
        ๒.๑)  ไม่ระบุช่ือกฎหมายมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคาร  ซึ่งในสัญญาฯ           
ได้บังคับให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
        ๒.๒)   ควรเพ่ิมข้อความ “ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   ๗ 
วันทุกครั้ง” ในกรณีที่ธนาคารฯ จะเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐาน หรือธรรม
เนียมการปฏิบัติดังกล่าว 
        ๒.๓)  ควรระบุค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนที่เกิดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องรับผิดชอบให้
ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง และเป็นจํานวนร้อยละเท่าใด 
        ๒.๔)  ธนาคารฯ ต้องแจ้งรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่ธนาคารฯ หักจากกองทุนให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทุกคร้ัง 
        ๒.๕)  มีข้อสังเกตว่า ในกรณีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจนทําให้มีส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน  
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องขอให้ธนาคารฯ จัดการจ่ายคืนผลประโยชน์ได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ  
ทั้งน้ีการจ่ายผลประโยชน์ จากกองทุนจะทําได้ไม่เกินปีละ ๔ ครั้ง เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

/แต่ถ้าเป็นกรณี... 
 



๑๐ 
 

        แต่ถ้าเป็นกรณีที่กองทุนมีผลประโยชน์เกิดขึ้น แต่ไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน หรือมีการขาดทุน
ธนาคารฯ จะดําเนินการอย่างไร และจะมีการแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบหรือไม่ 
    ๓)  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นส่วนราชการ และจะทําสัญญาจ้างกับธนาคารฯ ประกอบกับการ
ดําเนินการครั้งน้ีใช้เงินเป็นจํานวนเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
    ทั้งน้ี ตามข้อ ๑๓๒ วรรคสาม ได้กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. 
กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ต้องส่งร่างสัญญาน้ันให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นหัวหน้า
ส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้” 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ต้องนําข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  
ไปเจรจากับธนาคารท้ังสองแห่งว่าสามารถดําเนินการตามข้อสังเกตได้หรือไม่   
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เพ่ือความรอบคอบควรนําข้อสังเกตของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ สอบถามไปยังธนาคารท้ังสองแห่งว่าขัดข้องในประเด็นใด สิ่งใดที่ปฏิบัติไม่ได้  และ
ทบทวนเฉพาะกรณีน้ัน   
    นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ขอให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ           
มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนฯ เพ่ือพิจารณาประเด็น
ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  และให้งานวินัยและนิติการทําหนังสือสอบถามธนาคารทั้งสอง
แห่งในประเด็นตามข้อสังเกตดังกล่าวล่วงหน้าก่อนด้วย 
  มติสภามหาวิทยาลัย  มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไป
ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาประเด็นตามข้อสังเกต
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  และให้งานวินัยและนิติการทําหนังสือสอบถามธนาคารทั้งสองแห่งในประเด็น
ตามข้อสังเกตดังกล่าวล่วงหน้าก่อน 
    ๒.  เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนําข้อเสนอของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตามบันทึกข้อความท่ี ๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี มาประกอบการพิจารณาเป็นรายข้อ  และมีมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ดังน้ี 
     ๑)  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 
     ๒)  อนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี และบุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด และมีสิทธ์ิหย่ังเสียงตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว 
หรือไม่  
     ๓)  เห็นควรให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว รับข้อเสนอของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  ตามบันทึกข้อความท่ี ๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะ 

/เก่ียวกับหลักเกณฑ์... 
 

 



๑๑ 
 

เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน ๑๐ ข้อ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
 นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า ควรนําระเบียบวาระที่ ๗.๑ เรื ่องข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี มาพิจารณาร่วมกัน   
 และจากการพิจารณาข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีประเด็นหลักคือ ต้องการเน้นเรื่อง
ของการมีส่วนร่วม  ต้องการให้นําคะแนนหย่ังเสียงเข้ามาพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยด้วย  รวมท้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภายนอกมิใช่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย  และจํานวนผู้แทนที่มาจากข้าราชการและพนักงานที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรร
หาอธิการบดี จะเห็นได้ ว่าจํานวนผู้แทนจากสายผู้สอนจะมากกว่าสายสนับสนุน  ซึ่ งข้อเสนอท้ังหมดน้ี           
ควรจะต้องทําความเข้าใจในข้อกฎหมายหรือหลักการการสรรหาอธิการบดี อํานาจในการแต่งต้ังอธิการบดีเป็นอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบ  เพราะฉะน้ันถ้าจะใช้หลักการมีส่วนร่วมไปผูกพันกับการหย่ังเสียง  สภา
มหาวิทยาลัยก็จะไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้  ซึ่งระบบที่ใช้คือ ให้อํานาจสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย  สิ่งน้ีสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดี โดยให้
หลักการการมีส่วนร่วมแล้ว คือ ให้หน่วยงานหรือบุคคลสามารถเสนอช่ือได้  ดังน้ันคณะกรรมการสรรหาฯ จะไม่มีสิทธ์ิ
ใดๆ เพียงแต่ทําตามหน้าที่  ซึ่งคิดว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดการได้มาซึ่งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรร
หาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  ซึ่งกระทําได้ทั้งการสมัคร  และการเสนอช่ือโดยหน่วยงานต่างๆ  จึงถือว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่แล้ว  แต่การหย่ังเสียงไม่ควรนํามาพิจารณา โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และ
ความสามารถ ความเป็นผู้นําเป็นหลัก    
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี แจ้งว่า จากข้อ ๒) ของมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายฯ ขณะนี้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ จะสังกัดคณะครุศาสตร์แต่บริหารงานแบบอิสระ  ซึ่งสามารถเสนอ
รายช่ือผ่านคณะครุศาสตร์ได้  ส่วนบุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดทําระเบียบเพ่ือให้ศูนย์
การศึกษาฯ มีฐานะเทียบเท่าคณะต่อไป 
  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า จากข้อ ๓) ของมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เรื่องข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่
สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน ๑๐ ข้อ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได้ โดยไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับฯ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๑   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี แจ้งว่า  ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้นําไปใช้สองครั้งแล้ว ซึ่ง
ไม่พบปัญหา  โดยคณะได้เสนอช่ือผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีเข้ามา  และเมื่อคัดเลือกแล้ว ถ้าเห็นว่า           
ไม่เหมาะสมก็สามารถโต้แย้งได้   
  มติสภามหาวิทยาลัย   
    ๑.  เห็นชอบตามข้อสังเกตของอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ที่ว่าข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 

/๒.  ให้มหาวิทยาลัยฯ... 



๑๒ 
 

    ๒.  ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ และของศูนย์การศึกษาฯ ให้มี
ความชัดเจนว่าสังกัดหน่วยงานใด   
    ๓.  ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ รับข้อเสนอของสภาคณาจารย์ฯ  ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน ๑๐ ข้อ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
 

 ๓.๖ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคดีปกครอง  
  ในคดีหมายเลขดําท่ี ๖๕๕/๒๕๕๕  และแต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 
  ในการดําเนินการคดีปกครองในครั้งต่อไป  (การประชุมลับ)        
 พิจารณาในรายงานการประชุมลับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 - 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
 รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ 
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
เงินบัณฑิตสะสม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม     
 มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ   
 

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

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย  
 - 

/ระเบียบวาระที่  ๗  ... 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
 พิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
 

 ๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งกําหนดการรับ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ 
สวนอัมพร  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธีในโอกาสต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 
 

 ๗.๓  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เป็น
วันศุกร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ซึ่งตามกําหนดการเดิมของปฏิทินได้กําหนดให้เป็นการประชุม
สัญจร  แต่เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมจํานวนมาก  จึงขอเปล่ียนแปลงสถานที่ประชุมเป็นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณเพ่ือให้นําไปดําเนินการสร้างอาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะน้ีดําเนินการถึง
ขั้นตอนใด  รวมทั้งการก่อสร้างประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการอย่างไรต่อไป 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ขณะน้ีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างกําลัง
ดําเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่  และจะต้องของบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับค่า
ครุภัณฑ์  ส่วนเร่ืองการก่อสร้างประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ  ขณะน้ีได้ผู้รับเหมารายใหม่แล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เจรจาเรื่องการดําเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน  
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๔๐   น 
 
 
 (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)  (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง)  (นายวัชระ  รักษาพล) 
    ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

     (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                 เลขานุการ                                                                
                                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕                   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญาบัณฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา           
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  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 ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม 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  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณาปฏิทินการสรรหาอธิการบดี ท่ีจะดํารงตําแหน่งครบวาระ 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. กวี  ศิริโภคาภิรมย์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  จึงจะต้องมีการดําเนินการเพ่ือสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีใหม่           
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้
กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในเก้าสิบวัน ก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเวลา และขั้นตอนในการ
ดําเนินการ  ดังรายละเอียดใน (ร่าง) ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๒๘ อธิการบดีน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 
                      หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ....”  

 “มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี ....” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                     “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบด้วย .... 
                        ...................................................................................................................................... 
                        การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่อธิการบดีจะครบ
วาระ ....” 
                     “ข้อ ๘  คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
                        ............................................................................................................................... 
                       (๔) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ............................................................................ 
แล้วคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมไม่เกินสามคน และจัดทํารายช่ือตามลําดับตัวอักษรพร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียด
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ัง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดี ตามท่ีเสนอ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณาการกําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยเห็นควรดําเนินการปฏิรูปสภาฯ ใน ๔ เรื่อง คือ 
การจัดองค์กรและบุคลากรของสภาฯ  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภาฯ  และการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสภาฯ  ซึ่งเรื่องการเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภาฯ น้ัน ได้ระบุการจัดให้มี
จรรยาบรรณของกรรมการสภาฯ ไว้ด้วย   
 ในการน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบการแบ่งประเภท
จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการขององค์กรต่างๆ  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
กําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม            
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  ขอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดจรรยาบรรณ 
  ๒.  มอบหมายบุคคล หรือคณะบุคคลฯ เพ่ือจัดทํา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ 
  ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สรุปเรื่อง 
  ด้วย สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ได้พิจารณาการเสนอแต่งต้ังกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง  เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิม จํานวน ๕ คน ดังน้ี 
  ๑.  ศาสตราจารย์สมบัติ  จันทรวงศ์ 
  ๒.  ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย 
  ๓.  ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถี  
  ๔.  ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธ์ิ 
  ๕.  ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่ง           
ทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙   
    “ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
      ................................................................................................................................................ 
      (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน  โดยแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด  ซึ่งต้องครอบคลุมคณะวิชาหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  ตามคําแนะนําของประธานสภาวิชาการ...............................” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๕ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําประกาศ ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  ระหว่าง
วันที่  ๒ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ น้ัน  บัดน้ี มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  จํานวน ๑ คน คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวง  
ทองคําซุ่ย  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
 ทั้งน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวง  ทองคําซุ่ย ได้ชดใช้ทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทํา
สัญญาและการชดใช้เงิน  กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนออกจากราชการแล้ว   
 มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะ อ.ก.พ.กรม  เพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียด           
ในเอกสารการประชุม   
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย           
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 “ข้อ ๑ (๔) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับส่วนราชการ ในการ
ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทําไว้กับราชการสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการ
ชดใช้ไม่ครบ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๖ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้  
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาตามโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๔  และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ 
             จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ สําหรับโครงการดังกล่าว โดยได้ผ่าน           
การพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๕ แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   
  หมวด ๓ ข้อ ๑๗ วรรคสอง “ในกรณีมีเหตุความจําเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณน้ัน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๗ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 สรุปเรื่อง 
              เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ   
  กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติ-
ราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ แล้ว 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง  
  และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ...  
 สรุปเรื่อง 
              ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได้มีมติเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕  
เน่ืองจากในข้อ ๒๙(ข) ได้กําหนดคุณสมบัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ผู้ได้รับเงินเดือน           
ค่ากลางของตําแหน่งที่ครองอยู่เป็นการจํากัดสิทธิในการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับ ก.พ.อ. ได้มีประกาศ  เรื่อง 
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกเลิกข้อความใน (๑) ของข้อ ๑๐ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปน้ีแทน 
 “(๑)  วิธีปกติ  ผู้ได้รับการแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (ก)  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
  (ข)  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง” 
 ก .บ .ม .  จึ ง เ ห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาร่าง  ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...  ซึ่งได้แก้ไขข้อบังคับฯ ในข้อ ๒๙(๑)(ข) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕   
  ข้อ ๕  วรรคสอง  “ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้สภามหาวิทยาลัยเป็น           
ผู้ตีความวินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด”     
 ๓. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 



 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๙ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  หัวหน้าหน่วยงานในกํากับท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ...  
 สรุปเรื่อง 
              ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ ต้ัง           
เพ่ือพิจารณาร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และการจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๑๑ วรรคสอง  ได้กําหนดให้การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
หัวหน้าหน่วยงาน ที่หน่วยงานในกํากับมีฐานะเทียบเท่าคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาหัวหน้าหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
 เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่หน่วยงานในกํากับมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นควรเสนอร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
หัวหน้าหน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ... ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕   
  ข้อ ๑๑  วรรคสอง  “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่หน่วยงานในกํากับมีฐานะ
เทียบเท่าคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้า
หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ”     
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๐  พิจารณาอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
              ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ ต้ัง           
เพ่ือพิจารณาร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และการจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายขยายการศึกษาลงไปในท้องถิ่นต่างๆ           
โดยเปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้บัญญัติไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐที่มีแนวนโยบายส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นส่วนราชการของรัฐให้ปรับเปล่ียนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ประกอบกับตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕           
ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน
ภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ไม่ได้มุ่งแสวงหากําไรแบบธุรกิจทั่วไป  และเพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ  จึงเห็นสมควรมีการจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นหน่วยงานอิสระท่ีมิใช่
ส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และอยู่ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๔ หน่วยงาน  ดังน้ี   
 ๑.  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๒.  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ๓.  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔.  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน           
๔ หน่วยงาน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  
คณะวิทยาลัย  สถาบัน สํานัก ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมท้ัง
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว” 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕   
   “ข้อ ๖  ภายใต้บังคับหมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕  ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย    
เพ่ืออนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับ .....”     
 



 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  อนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน ๔ หน่วยงาน ดังที่เสนอ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๔  สิงหาคม  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 กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕ 
                        วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  กลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
                  สรปุเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗  -  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ได้มีมติกําหนดระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายท่ีจะพิจารณาในปี  ๒๕๕๕ -๒๕๕๖  และให้มหาวิทยาลัยฯ       
ไปดําเนินการกําหนดประเด็นที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในระเบียบวาระดังกล่าวต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  โดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทํารายละเอียด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยฯ 
ได้พิจารณากําหนดประเด็นที่จะเสนอต่อสภาฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ กลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี  รวมทั้งได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทํา (ร่าง) กลยุทธ์ ดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียด           
ในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑)  กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๘/๒๕๕๕ 
                                                                                        วันที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

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