
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต     
      ๓.๒  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. .... 
     ๓.๓  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     ๓.๔  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๓.๕  พิจารณาการกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๓.๖  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     ๓.๗   พิจารณาการเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

   - 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗   
     ๕.๒  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต 

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคพิเศษ  
   การบริหารการศึกษา ๒๙
   การสอนภาษาอังกฤษ ๒
   หลักสูตรและการสอน ๒
   เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
   รัฐประศาสนศาสตร์ ๒
   การจัดการ ๑๗
   การจัดการทั่วไป ๒

รวมทั้งสิ้น ๕๕
 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๑  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑๐
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑
นิเทศศาสตรบัณฑิต ๑

รวม ๑๗
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑
บัญชีบัณฑิต ๑

รวม ๔
รวมทั้งสิ้น ๒๑

  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๒  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดทําหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรของหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดเก็บเงินค่าบํารุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗          
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. ....            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด  
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                   ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. .... ที่เสนอ 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓  พิจารณาร่าง ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วา่ด้วยการบรหิารงานบุคคล
สําหรับพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร              
งานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษารายละเอียด เง่ือนไข ประเด็นการลาศึกษาต่อ 
และประเด็นการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์อย่างรอบคอบ ทั้งน้ี ให้นําระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับเดิม มาประกอบการพิจารณา และให้นําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไปน้ัน  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมพิจารณาตามมติสภา
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ดําเนินการปรับแก้ร่างข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารงานบุคคล         
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....ที่เสนอ 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

                 สรุปเรื่อง 
              ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่มี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมาน้ัน ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง              
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
              ซึ่งตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  สภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือดําเนินการสรรหา 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาละไม่เกินสามคน เพ่ือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบ ด้วย อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี  
คณบดี และผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ ทั้งน้ีให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  
              บัดน้ีอยู่ในช่วงเวลาที่ให้ดําเนินการได้ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการ เลือกกันเอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง ดังรายละเอียด         
ในเอกสารประกอบการประชุม  
         

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่า ด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิ ธีการได้มา                
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    
                ข้อ ๕ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย 
   (๑)  อธิการบดี เป็นประธาน 
           (๒)  รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
            (๓)  คณบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
            (๔)  ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สองคน เป็นกรรมการ 
             การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๕(๒), (๓) ,(๔)  ให้บุคคลประเภทน้ัน ๆ เลือกกันเอง 
               

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๕  พิจารณาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และเอกลกัษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันที่  ๒๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
   “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท. 
  ม (มืออาชีพ)  หมายความว่า  มีความรู้และนาํความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
  ร (รับผิดชอบ)  หมายความว่า  มีความรับผิดชอบ 
  ท (ทนัสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทนัสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทีท่ันสมัยปฏิบัติงาน” 
  และมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีเรื่อง เอกลักษณม์หาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันที ่๒๑ มิถนุายน ๒๕๕๓ ดังน้ี 
  “มุ่งบรกิารวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดําริ พัฒนาคร ูอนุรักษแ์ละเชิดชูศิลปวัฒนธรรม”  
  ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการและรับใช้สังคม”  
  ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์เป็น 
“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”  
  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ยังคงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามเดิม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา          
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘(๓) 
  “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  ๒.  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

  ๓.๖  พิจารณาอนุมัติแผนปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  สรุปเรื่อง 
  การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยฯ 
   ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                                                                                                                                                             
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๗   พิจารณาการเสนอชื่อบุคคล เพือ่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรปูแห่งชาต ิ
   
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ออกประกาศ การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ กําหนดการเสนอโดยนิติบุคคล 
ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ นิติบุคคลใดที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ     
ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ย่ืนคําขอ ตามแบบ สปช.๑ พร้อมเอกสารหลักฐาน  
มติของนิติบุคคล ในกรณีสถาบันการศึกษา ให้เสนอช่ือตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาแล้วและมีความประสงค์ย่ืนคําขอเพ่ือเสนอบุคคลเข้ารับ  
การคัดเลือกเป็นสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสังคม จํานวน ๑ คน คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ เสง่ียม                
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสง่ียม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ภาควิชาการ  โดยทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการยอมรับจากคณาจารย์
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจากหน่วยงานภายในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง โดยได้รับมอบหมายให้ดํารง
ตําแหน่งสําคัญ ๆ ได้แก่ กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองม่วง               
มีประสบการณ์ในการเป็นทนายความ นักพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดลพบุรี 
ดังรายละเอียดตามเอกสาร แบบ สปช. ๑, สปช. ๒, สปช. ๓ และสปช. ๔ แนบท้ายประกอบวาระน้ี  
  การคัดเลือกบุคคลดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการ ในการประชุมวาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ เสง่ียม               
โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เพ่ือนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี เสนอช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสง่ียม  เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
     ๒. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
         “ข้อ ๑.๓.๔ เอกสาร หลักฐานและมติของนิติบุคคล ประกอบด้วย 
   (๑) สําเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล 
        … 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
   (๕) มติของนิติบุคคลในกรณอีย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
        (๕.๑) สําหรับส่วนราชการ ให้เสนอช่ือตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ อ.ก.พ. กรม 
แล้วแต่กรณ ี
         …   
        (๕.๖) สถาบันการศึกษา ให้เสนอช่ือตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ เงินโครงการจัดการ  
ศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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