
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๓ 

วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑  ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------    

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

 ๓.๑ สรุปการดําเนนิงานตามหนงัสือแจงเวียน จากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   เพือ่ทราบ 

                               ๔.๑ รายงานการรบัจายเงินนอกงบประมาณ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพือ่พิจารณา   

     ๕.๑ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
     ๕.๒ แนวทางการนาํรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน         
 ๕.๓ การพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔        
 ๕.๔ พิจารณาอนุมัติการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

   ๕.๕ พิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
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                                               การประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 
                                                                                       วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
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                                                                                                     การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๓ 

                         วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๓ 
      ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี   ๒๓   กรกฎาคม     

๒๕๕๓   นั้น  ฝายเลขานกุารไดจดัทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ซ่ึงรายงานการประชุมมีจํานวน  ๘  หนา     
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบียบวาระน้ี 

      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

      มติสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๓ 

เมื่อวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------   

รายนามกรรมการผูมาประชุม    
๑.  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน               นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญชู   นาถวงษ               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ      
๓.  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย      อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย   เพียรมนกุล ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

๕.  อาจารยศตพล  มุงคํ้ากลาง ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนิคม สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยอุไร เงินงอก  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา  ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย ผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยชนะ ปรีชา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๑.  อาจารยชัยพัฒน  ทรัพยเท่ียง ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยถิรเดช พิมพทองงาม ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๓.  อาจารยภูมิกิติ  จารุธนนนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๔.  พระธรรมปฎก    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.  วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๗.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๘.  นางปริศนา   พงษทัดศิริกุล ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๙.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  อาจารยตระกล  จันทสุนทร          รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                                    

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได     
๑.  รองศาสตราจารยชนศักดิ์ บายเท่ียง ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๒.  ศาสตราจารย น.พ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

๓.  นายสมชาย   สุนทรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

๔.  นายโอภาส   เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 

 



๒ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม     
๑.  อาจารยศราวุธ  เสียงแจม รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย ภูสําลี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ ออนไสว คณบดีคณะครุศาสตร 
๔.  ผูชวยศาสตราจารยสกล นันทศรีววิัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๖.  อาจารยสยามล  เทพทา  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
๘.  นางสาววันวิสา  แยมกระจาง ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
๙.  นายวัชระ   รักษาพล ทําหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานท่ีประชุม      ไดตรวจสอบเห็นวากรรมการ
ครบองคประชุมแลวจึงไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๓ 
อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ     ไดขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย    ตรวจสอบรายงาน                    

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๑ –   ๑๐ 

   มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   ๖/๒๕๕๓    โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
  -  เอกสารหนา ๒  ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม  เพิ่มขอความ  “ประธานไดแจงวาใน
สวนของประธานเองไมมีเร่ืองแจง  แตอธิการบดีมีเร่ืองท่ีจะแจงใหทราบ  ดังตอไปนี้”   
  -  เอกสารหนา ๔ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  แกไขมติสภามหาวิทยาลัย  โดยแยกเปนสองคร้ัง คือ  
  ๕.๑.๑  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
  ๕.๑.๒  อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
  -  เอกสารหนา ๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  เพิ่มขอความ  มติสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยมีมติให            
ถอนวาระไดตามเสนอ   
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว 

รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  สืบเนื่องเอกสารรายงานการประชุมหนา ๒                 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เ ร่ืองกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในปนี้สํานักงบประมาณอนุมัติให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวน ๓๓ อัตราในสามเดือนสุดทาย  โดยแบงเปนสายผูสอนจํานวน ๑๒ อัตรา  
และสายสนับสนุนการสอนจํานวน  ๒๑ อัตรา  พรอมท้ังอนุมัติอัตราจากการเกษียณอายุราชการของ                   
ป พ.ศ.๒๕๕๒ ดวย 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 

                 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอรายงานการใชจายเงินงบประมาณ    
เงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓  

ประเภทเงินบํารุงการศึกษา   เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ   เงินบัณฑิตศึกษา   เงินโครงการ
หลักสูตรนักบริหาร  และเงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และรายงาน รายรับ รายจายยอดเงิน
คงเหลือ  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓  ประเภท
เงินบํารุงการศึกษา   เง ินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  เง ินโครงการหลักสูตรนักบริหาร                        
เงินบัณฑิตศึกษา  เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ดังรายละเอียด                
ในเอกสารประกอบการประชุม     
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  จากรายงาน เร่ืองดอกเบ้ียอยูตรงสวนใด 

  ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  ชี้แจงวา  ในการคิดดอกเบี้ยเมื่อครบหนึ่งป  
จะมีการคิดดอกเบ้ียคร้ังหนึ่ง   

  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นวา  ควรยกเร่ืองนําเงินรายได              
ไปหาผลประโยชน ไปเปนวาระพิจารณา วามหาวิทยาลัยควรดําเนินการในรูปแบบใด  
                        มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ  และเสนอแนะวา  การประชุมสภามหาวิทยาลัยในคร้ังตอไป           
ใหนําเสนอเร่ืองการนําเงินรายไดไปหาประโยชน  เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นในการดําเนินการ 

 

 ๔.๒  การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 รองศาสตราจารยกวี   ศิ ริ โภคาภิ รมย   อธิการบดี   นํ าเสนอ   สํ านักงานคณะกรรมการ                       
การอุดมศึกษาขอความรวมมือมายังสภา หรือผูบริหารสํารวจตรวจสอบวามีการจัดการศึกษาในลักษณะดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร  โดยการจางเหมาบริษัทเอกชน หรือนักวิชาการอิสระใหเปน
ผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทน  โดยตกลงแบงผลประโยชนท่ีไดระหวางกันบางหรือไม  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เม่ือวันท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ แลววา 
 

/มหาวิทยาลัยมิไดมีการจดัการศึกษา.... 



๔ 
 

มหาวิทยาลัยมิไดมีการจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เคยเวียนเร่ืองนโยบายตางๆ วามหาวิทยาลัยไมควรดําเนินการ  เชน เร่ืองของการจัดหลักสูตร  จากเร่ืองดังกลาว
มหาวิทยาลัยมีรายงานหรือไมวาในชวงป พ.ศ.๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยมิเคยดําเนินการผิดไปจากท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงไวเปนแนวนโยบาย   
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  แจงวา  ทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนได
ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหมดทุกหลักสูตร แลวเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงวา  เร่ืองดังกลาวควรมีผูประมวลแลว
นําเสนอสภาฯ  ซ่ึงเร่ืองท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบเปนระยะนั้น  มีจํานวน ๒ – ๓ ประเด็นดวยกัน  
ซ่ึงประเด็นลาสุดนั้น คือ เร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยบางแหงใหบริษัท/กลุมบุคคลเชาและดําเนินการสอนแทน  ซ่ึงเกิดปญหา
ข้ึน  และกอนหนานี้มีหนังสือเร่ืองการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง  แลวพบวาคุณภาพการจัดการศึกษานอกท่ีต้ังไมเทากับ
ในท่ีต้ัง  จึงเปนประเด็นวามหาวิทยาลัยแตละแหงทําแบบนั้นหรือไม  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีควรจะ
ประมวลเร่ืองดังกลาวใหสภาฯ ไดพิจารณาวามีอะไรบาง  เร่ืองใดท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทพสตรีบาง 
  รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  ช้ีแจงวา  เร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอผานสภามหาวิทยาลัย  และขณะนี้ไดแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียบรอยแลว  โดยเขาประเด็นจํานวน ๘  ขอ  ยกเวนขอ ๙  ท่ีวา”ถามหาวิทยาลัยมีการเปดสอน ณ ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยตองดําเนินการต้ังกรรมการชุดใหมอีกหนึ่งชุด”  โดยมหาวิทยาลัยไดแยงวาไมสามารถทําได 

เนื่องจากตองนําอาจารยจากในมหาวิทยาลัยไปสอนในวันเสาร – วันอาทิตย  โดยมหาวิทยาลัยอาจตองยุบ             

ศูนยการศึกษาบางแหง  เพื่อใหมีคุณภาพ  คงเหลือไวเฉพาะท่ีมีอาคารเรียนเปนของตนเอง   
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  สถานภาพของหลักสูตร ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปน
อยางไร หลักสูตรมีจํานวนเทาใด  แนวโนมในปจจุบันเปนอยางไร  รวมท้ังท่ีเปดสอนนอกสถานท่ีตั้งเปนอยางไร  
ควรมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย 
                            มติสภามหาวิทยาลัย       รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการประมวลเร่ืองท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงมายังมหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในเร่ืองนั้นอยางไรบาง  เชน  
เร่ืองการจัดการเรียนการสอน  เร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  เร่ืองการจัดหลักสูตรในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  แลวทําเปนรายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย   
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา  
๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
         และปริญญาบัณฑิต 
           ๕.๑.๑  อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให ปริญญามหาบัณฑิต 

และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๕๗  คน   ดังนี้ 
 



๕ 
 

  ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๓๗  คน  ดังนี้ 
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๒  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๒  คน 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
               - ยุทธศาสตรการพัฒนา   ๑  คน 
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ๒๓  คน 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   ๙  คน 
  ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน    ๒๐   คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
  ๕.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๖๓  คน  ดังนี้ 
        วันสําเร็จการศึกษา  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓ 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   สาขาการศึกษา   
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๔  คน 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน 
   สาขาเทคโนโลยี 
    - ปริญญาตรี    ๒  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ 
    - ปริญญาตรี    ๒๓  คน 
 นักศึกษา กศ.บป. 
   สาขาศิลปศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
 

/สาขานิติศาสตร.... 
 



๖ 
 
   สาขานิติศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต  ตามท่ีเสนอ 
 

 ๕.๒  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดและเงินสะสม 

             ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล  ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอพิจารณาอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายงบประมาณเงินรายไดและเงินสะสม  จํานวนเงิน  ๒๗,๒๓๕,๙๐๐  บาท  เพื่อดําเนินการดังนี้ 

๑.  งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีมีนักศึกษาเขาศึกษา
เพิ่มข้ึนจากแผน  จํานวนเงิน  ๔,๙๐๑,๘๐๐   บาท   

๒.  งบประมาณเงินสะสมบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
 -  ๒.๑  โครงการพัฒนาศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ  จํานวนเงิน  ๕,๖๒๐,๐๐๐   บาท   
 -  ๒.๒  โครงการกอสรางอาคารกิจการนักศึกษา (เพิ่มเติม)  จํานวนเงิน  ๑๖,๗๑๔,๑๐๐   บาท   
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  มติสภามหาวิทยาลัย             อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดและ            
เงินสะสม  จํานวนเงิน  ๒๗,๒๓๕,๙๐๐  บาท  ตามท่ีเสนอ 
 

 ๕.๓  พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 
 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
 ผูชวยศาสตราจารยนิคม  สยังกูล   ผูแทนผูบริหาร  นําเสนอ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปดสอน
นักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  ต้ังแตสมัยเปนวิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ภายใตโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนและไดใชระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรีฯ ในการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษามา
ต้ังแตป  พ.ศ.๒๕๔๐  เพื่อใหสอดคลองกับการเก็บคาธรรมเนียมคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ซ่ึงได
ปรับเปนระบบเหมาจายแลว  ทางคณะท่ีเปดสอนภาคพิเศษ  จึงไดเสนออัตราคาธรรมเนียมเปนระบบเหมาจาย
ตลอดหลักสูตร  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  และขอเพิ่มเติมขอความตอทายในราง ระเบียบฯ 
ขอ ๑๒  วา  “จนกวาจะสําเร็จการศึกษา  หรือพนสถานภาพการเปนนักศึกษา” ดวย 

   นายบุญชู  นาถวงษ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอวา  ขอ ๔ (๓) (ข) ๑.  ควรตัด ๑.  ออก
เนื่องจากมีเพียงขอเดียว   
 

 

 



๗ 
   

 วาท่ีรอยโทจตุรงค ศิริพานิชกร  ผูทรงคุณวุฒิ  แจงวา  ในกรณีท่ีนักศึกษาพักการเรียน หรือบาง
รายวิชาติด I หรือ W แลวปรากฏวาไมจบการศึกษาพรอมกับเพื่อนรวมช้ันเรียน  ในการลงทะเบียนเรียนใหมของ
นักศึกษาผูนั้น ตองชําระเงินเพิ่มอีกหรือไม 
 ผูชวยศาสตราจารยนิคม   สยังกูล    ผูแทนผูบริหาร   ช้ีแจงวา  กรณีท่ีเรียนในกรอบตาม                     
ภาคการศึกษาท่ีกําหนดไมตองชําระเงินเพิ่ม  แตถาเรียนเกินจากภาคการศึกษาท่ีกําหนดจะเปนไปตามราง ระเบียบฯ 
ขอ ๕ (๑)  และถาเรียนไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จะตองชําระคาธรรมเนียม                
การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐  บาท 
 อาจารยศตพล   มุงคํ้ากลาง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เสนอวา ในขอบังคับวาดวย
การประเมินผลฯ นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน E คือเรียนไมผานในรายวิชาใด  ก็จะไมนําหนวยกิตมาคิดคาระดับ

คะแนนเฉล่ีย  ซ่ึงนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใหมก็ไมตองจายคาลงทะเบียนเพิ่ม  อาจทําใหเกิดปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนได   
 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอวา  จากราง ระเบียบฯ ขอ ๕ (๑)  และขอ ๕ (๓) (ข) 
มหาวิทยาลัยตองเขียนใหชัดเจน  เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 
 มติสภามหาวิทยาลัย   ใหความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการเก็บ
เงินคาบํารุงการศึกษา  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ....  และใหตรวจสอบขอความ                 
ใหถูกตองกอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม           

          

 ๕.๔  พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
              รองศาสตราจารยกวี  ศิริโภคาภิรมย  อธิการบดี  นําเสนอ  ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว  เพื่อใหการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนไปดวยความเรียบรอย  สภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓  
เม่ือวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  มีมติใหเสนอช่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการชุดเดิมท่ี                
ครบวาระ  เพื่อขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                  
ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย   และศาสตราจารย   พ .ศ .๒๕๔๙   ขอ  ๖  และ  ขอ  ๗                   
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

     มติสภามหาวิทยาลัย         เห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามท่ีสภาวิชาการไดเสนอช่ือ  จํานวน ๖   คน  คือ 
 

 

 

 



๘ 
 

  ๑.  ศาสตราจารย นพ.ศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ    
   ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารยสมบัติ  จันทรวงศ 
    กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสังคมศาสตร 
 ๓.  ศาสตราจารยศรีสุรางค  พูลทรัพย 
    กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา 
 ๔.  ศาสตราจารยพจน  สะเพียรชัย 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาศึกษาศาสตร 
  ๕.  ศาสตราจารยประชุม  สุวัตถี 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
 ๖.  ศาสตราจารยจุลละพงษ  จุลละโพธ์ิ 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ   
 อาจารยตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓  
ในวันศุกรท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๔๐   น.  
 
  

      (นางสาววันวิสา  แยมกระจาง) 
 
 
               (นายวัชระ  รักษาพล) 
            ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 

                       (อาจารยตระกล  จนัทสุนทร) 
                                                                                                            เลขานกุาร                                                                
                                                                                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 



                                              การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓     
                  วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓                              

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว  

 ๓.๑  สรปุการดําเนินงานตามหนังสือแจงเวียน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
                        สรุปเร่ือง 

                     จากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ใหมหาวิทยาลัย
จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  ตามประเด็นท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเวียนแจงให
มหาวิทยาลัยดําเนินการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง รวมท้ังหลักสูตรในการจัด
การศึกษา  เพื่อสภาฯ ไดรับทราบนั้น 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๓) 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

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

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

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

 

 

 
                                                             
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



                   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 

                                                                                              วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ 
                        สรุปเร่ือง 

                      ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวดท่ี ๒  กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (๑)  จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป  เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงงานคลังไดจัดทํา
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการ   เ งินบัณฑิตศึกษา  เ งินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร    และเ งินโครงการ                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  ประจําเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

                     มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓
ประจําเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๗) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 

                        วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
๕.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
        สรุปเร่ือง 

 ดวย มีนัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา   ได สํ า เ ร็จการ ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑    และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบ                
การสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

  และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๑และ
ไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓  เม่ือ
วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๔) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                            ๑.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และ ปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………………. 

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

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

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



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

๕.๒  แนวทางการนํารายไดของมหาวทิยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน         
              สรุปเร่ือง 

ความในขอ ๙  แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๙   กําหนดใหมีการนํารายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชนไดดังนี้ 

(๑)  ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 

(๒)  ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูรัฐวิสาหกิจ 

               (๓)  ซ้ือต๋ัวเงินคลัง 
                  (๔)  ซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐบาล หรือของเอกชนท่ีมีฐานะม่ันคง โดยมี
ธนาคารอาวัล 

                    (๕)  ฝากธนาคารพานิชย หรือธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ประเภทฝากประจําหรือฝากออมทรัพย 
หรือฝากสหกรณออมทรัพย 
                     (๖)  วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                 และจากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ให
มหาวิทยาลัยรวบรวมขอมูลเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนขอมูลในการใหความเห็นเกี่ยวกับการนํารายได
ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน โดยใหนําเสนอสภาเพ่ือพิจารณานั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๖) 
๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ในการดําเนนิการ 
                ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๓  การพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔                             
              สรุปเร่ือง 

               มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได
ทบทวน และนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มาเปนขอมูลสําคัญ
ในการจัดทํา  รวมท้ังมีข้ันตอนตางๆ  ดังรายละเอียดปฏิทินการดําเนินงาน  ซ่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในประเด็นท่ี ๖  ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒.๒ กําหนดใหตองนํา
แผนปฏิบัติราชการป งบประมาณ ๒๕๕๔ เสนอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบดวย 
               มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป  งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๔  ตอ                   
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

    ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๖) 
    ๒.  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๓      

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบแผนปฏิบัติราชการ 
                ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๔ พิจารณาอนุมัติการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

              สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศ ใหขาราชการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  
ระหวางวันท่ี  ๑๘-๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้ มีผูสมัครเขารวมโครงการ  จํานวน ๔ คน  ซ่ึงทุกคนมี
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด คือ 

  ๑.  ผศ.ประสาร  พวงพันธบุตร  ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒.  ผศ.วันเพ็ญ  พวงพันธบุตร  ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๓.  ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ  ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๔.  อาจารยเมธี  เพ็งพงศา  อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  และจากเอกสาร ข้ันตอนการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  กําหนดไว
ใน ขอ ๑.๑๑ .... ใหเสนอ อ.ก.พ.กรม  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาอนุมัติการเขารวมมาตรการ ....              
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 

  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะ อ.ก.พ.กรม  เพื่อพิจารณา 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๓) 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาอนุมัติใหเขารวมโครงการ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 
                       วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

 ๕.๕ พิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
              สรุปเร่ือง 

  ตามอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ  ๒๒  “รายไดของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากท่ีจัดสรรเปน
งบประมาณรายจายประจําป  และเงินงบประมาณเหลือจายเม่ือส้ินปงบประมาณ ใหเปนเงินสะสม ท้ังนี้ไมรวม
รายไดจากโครงการท่ีมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายไวเปนการเฉพาะ  ในกรณีเม่ือส้ินปงบประมาณ  
หนวยงานใดมีเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเหลือจายจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการจนบรรลุ
วัตถุประสงคแลว  มหาวิทยาลัยอาจจัดใหเงินงบประมาณเหลือจายดังกลาวเปนเงินสะสมของหนวยงานนั้นก็ได  
การใชจายเงินสะสม  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”  มหาวิทยาลัยจึงได
จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายของโครงการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๑๑) 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด  ๓  ขอ  ๒๒ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๓ 

                                                                                        วันท่ี   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 ๖.๑ …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


