
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ 
  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๒ พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๓.๓ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
 ๓.๔ พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๕ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน 

  หัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....   
 ๓.๖ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบ้ียประชุม 

  กรรมการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....   
 ๓.๗  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 

  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
   ๓.๘ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น  
  และปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ  
  พนักงานของมหาวิทยาลัย 
   ๓.๙ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 

๔.๑  พิจารณาปิดหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

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



 

                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนือ่งจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 

 เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 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 ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๕ 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ น้ัน  
ฝ่ ายเลขานุการได้จั ดทํ ารายงานการประชุม  และได้จั ดส่ ง ใ ห้กรรมการได้ พิจารณาตรวจสอบรายงาน           
การประชุม  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 
๓.๑๐ หน้า ๑๑ 

 

“ควรแก้ไขคําว่า รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตเป็น รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต….” 

“ควรแก้ไขคําว่า รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตเป็น รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต….” 

 

ระเบียบวาระที่ 
๓.๑๐ หน้า ๑๒ 
บรรทัดที่ ๖, ๑๖, 

๑๗ 

“ครุสภา” “คุรุสภา”  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๕  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรเดช พิมพ์ทองงาม รองประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เทียนขาว ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ   อ่อนไสว  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๔.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                       
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดกิจนิมนต์ 
๒.  นายขจร   จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๓.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 



 
 

๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๒.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา อนันตธนาชัย ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาลฯ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวย รัตนจันทร ์ ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลีฯ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร หิรัญวงษ์ ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวชฯ 
๑๑. อาจารย์ภาสกร  รอดแผลง ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจันฯ 
๑๒.  อาจารย์พันธ์ศักด์ิ  พ่ึงงาม อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางฯ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๑๔.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
๑๕.  นายศุภธี   โตสกุล  หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
๑๖.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๗.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๘.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๕  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการ            
ครบองค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 
 เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการ
ดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕            
เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่  ๒  รบัรอง... 
 



 

๓ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ 
 ๒.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ           
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี  
กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  โดยไม่มีการแก้ไข   

๒.๒  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงาน           
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ (การประชุมลับ)  ระเบียบวาระที่ ๓.๖ เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  
๒๕๕๕  โดยท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมลับให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่  ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี กรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมลับ  ดังรายละเอียดในเอกสาร           
ประกอบการประชุมลับ   
 มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕ (การประชุมลับ)  โดยไม่ม ี          
การแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๔๖  คน   ดังน้ี 
 ๑.  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๔  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๓  คน 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๑  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๖  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๒๔  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๑๐  คน   
 ๒.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     ๒    คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต   

     ๓.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้            
ปริญญาบัณฑิต  จํานวน  ๒๕๑  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 

/วิทยาศาสตรบัณฑิต... 



 
๔ 

 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๔  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๔  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๕๐  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๒๖  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๖  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๙  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๐๗  คน 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๙  คน 
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต   
 

 ๓.๒ พิจารณาปฏิทินการสรรหาอธิการบดี ท่ีจะดํารงตําแหน่งครบวาระ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กวี  ศิริโภคาภิรมย์            
ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่วันที่ 

/๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๑... 



 
๕ 

 

๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  จึงจะต้องมีการดําเนินการ           
เพ่ือสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีใหม่ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในเก้าสิบวัน 
ก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ คือ เริ่มต้ังแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเวลา และขั้นตอนใน           
การดําเนินการ  โดยมีรายละเอียดในร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี  ดังน้ี 
 ๑.  กรณีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิกาบดี  ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕           
วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังโดยตรงเพ่ือเลือกผู้แทนจาก           
ข้าราชการ และพนักงาน จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  แล้วเสนอให้สภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการ           
สรรหาอธิการบดีต่อไป  
 ๒.  เลือกประธานกรรมการสรรหาอธิกาบดี  และผู้แทนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน           
เพ่ือเสนอให้แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุม          
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 ๓.  คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  ระหว่างวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ –           
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
 ๔.  พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี จากรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ           
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ และดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังอธิกาบดีต้ังแต่วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ๕.  กรณีที่ยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  ให้พิจารณาแต่งต้ัง           
ผู้รักษาการในตําแหน่งอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ           
การใช้คําตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เรื่องการแต่งต้ังให้ถูกต้อง  ซึ่งจะใช้คําว่า           
“ผู้รักษาการในตําแหน่งอธิการบดี” หรือ “ผู้รักษาราชการแทนในตําแหน่งอธิการบดี” 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจะ           
ดํารงตําแหน่งครบวาระ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบการใช้คําให้
ถูกต้อง 
  

 ๓.๓ พิจารณาการกําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ นําเสนอ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่           
๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี  โดยเห็นควรดําเนินการปฏิรูปสภาฯ ใน ๔ เรื่อง คือ การจัดองค์กรและบุคลากรของสภาฯ การประชุม           
สภามหาวิทยาลัย การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภาฯ  และการประเมินผลการดําเนินงานของสภาฯ ซึ่งประเด็น           
การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภาฯ น้ัน ได้ระบุการจัดให้มีจรรยาบรรณของกรรมการสภาฯ ไว้ด้วย และพบว่า        
ยังมิได้ดําเนินการ   

/ในการน้ี สํานักงาน... 



 
๖ 

 

 ในการน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบการแบ่งประเภท
จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการขององค์กรต่างๆ  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการ           
ตัดสินใจกําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป  โดยมีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ  ดังน้ี 
 ๑.  เปรียบเทียบการแบ่งประเภทจรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการขององค์กรต่างๆ 
 ๒.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 ๓.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ๔.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 ๕.  จรรยาบรรณคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ๖.  จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กกท. 
 ๗.  จรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๘.  จรรยาบรรณคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดจรรยาบรรณ  หรือมอบหมาย   
บุคคล คณะบุคคลฯ เพ่ือจัดทําร่าง ประกาศสภาฯ เรื่อง การกําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ต่อไป 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า จรรยาบรรณของกรรมการสภาฯ น้ัน   
เป็นแนวทางที่จะยึดถือในการนํามาปฏิบัติหน้าที่ แต่จะไม่เหมือนกับจรรยาบรรณของข้าราชการ  เพ่ือความ           
รอบคอบ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําร่าง ประกาศสภาฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง           
จึงขอให้ที่ประชุมเสนอผู้แทนจากกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน โดยเลือกผู้แทนคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ, ผู้แทนจากผู้บริหาร จํานวน ๒ คน, ผู้แทนจากคณาจารย์ จํานวน ๒ คน และขอให้เลขานุการสภาฯ เป็น
กรรมการและเลขานุการชุดดังกล่าวด้วย   
   มติสภามหาวิทยาลัย  แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําร่าง ประกาศสภาฯ เรื่อง การกําหนด
จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 
  ๑.  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  กรรมการ     
  ๓.  ผศ.ดร.สุรชัย  เทียนขาว  กรรมการ 
  ๔.  ผศ.ดร.อุไร  เงินงอก  กรรมการ 
  ๕.  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา กรรมการ 
  ๖.  ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ กรรมการ 
  ๗.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/๓.๔ พจิารณาแต่งต้ังกรรมการ... 
 
 



 
๗ 

 

 ๓.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  ด้วย สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาการเสนอแต่งต้ังกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒           
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอแต่งต้ังกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิม จํานวน ๕ ท่าน ดังน้ี 
  ๑.  ศาสตราจารย์สมบัติ  จันทรวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
  ๒.  ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  ๔.  ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๕.  ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ศาสนา           
และเทววิทยา 
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่ง           
ทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังน้ี 
  ๑.  ศาสตราจารย์สมบัติ  จันทรวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
  ๒.  ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  ๓.  ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  ๔.  ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๕.  ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ศาสนา           
และเทววิทยา 
 

 ๓.๕ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําประกาศ            
ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  ระหว่างวันที่  ๒ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ น้ัน  บัดน้ี มีผู้สมัคร 
เข้าร่วมโครงการ  จํานวน ๑ คน คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวง  ทองคําซุ่ย  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์           
ที่กําหนด  
 ทั้งน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวง  ทองคําซุ่ย ได้ชดใช้ทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย           
การทําสัญญาและการชดใช้เงิน  กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนออกจากราชการแล้ว  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะ อ.ก.พ.กรม  
เพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   

  /มติสภามหาวิทยาลัย...   



 
๘ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติให้ ผศ.ดร.ดวง  ทองคําซุ่ย เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๖ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ เน่ืองจาก           
ระเบียบวาระดังกล่าวได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ แล้ว  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปรับแก้ และเพ่ิมเติมรายละเอียดบางประการ  จึงขอ
นําเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย   ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป   
 

 ๓.๗ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ แผนปฏิบัติ           
ราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ แล้ว 
  โดยข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพิจารณาให้
หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งเป็นการเตรียม            
ความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณต้ังแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ โดยรายละเอียดแผนงาน            
และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยแผนงานจํานวน ๕ แผนงาน  ดังน้ี 
  ๑.  สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 
  ๒.  สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓.  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ๔.  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
  นอกจากน้ีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ยังได้มีมติให้เพ่ิมเติมแผนงานอีก
จํานวน ๒ แผนงาน  คือ  งบกลางเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  และงบดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร โดยแต่ละแผนงานน้ันจะมีผลผลิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมที่ปรับแก้ 
 สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการ
จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย  ได้ดังนี้ 
 

ลําดับที ่ แหล่งงบประมาณ จํานวนงบประมาณ ร้อยละ 
๑. งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ๓๕๖,๖๘๖,๙๐๐ ๕๖.๕๙ 
๒. งบประมาณเงินรายได้ ๒๗๓,๖๕๕,๕๐๐ ๔๓.๔๑ 
 รวม ๖๓๐,๓๔๒,๔๐๐ ๑๐๐ 

  /สรุปวงเงินจากเงิน... 



 
๙ 

 

 สรุปวงเงินจากเงินงบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตาม          
ประเภทของงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 

ลําดับที ่ ประเภทของงบประมาณ วงเงินงบประมาณ 
เงินรายได้ (บาท) 

๑. บ.กศ. ๙๖,๘๐๙,๖๐๐ 
๒. กศ.บป. ๖๖,๒๑๗,๑๐๐ 
๓. กศ.นบ. ๒,๕๐๘,๘๐๐ 
๔. บัณฑิตศึกษา ๕๐,๒๐๔,๐๐๐ 
๕. รป.ม. ๔๗,๙๑๖,๐๐๐ 
๖. รายได้จากการให้บริการและผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๗. รายได้จากการบริการวิชาการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๘. รายได้จากการวิจัย ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๙. รายได้อ่ืนๆ (การลงทะเบียนบัณฑิตฯ) ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗๕,๒๕๕,๕๐๐ 
 

   ทั้งน้ี แผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว  จะทําให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ           
ใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณของหน่วยงาน และการทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพ่ือนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา           
ให้ความเห็นชอบ   
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  ขอให้ตรวจสอบตัวเลขจํานวนงบประมาณเงินรายได้  
จากการเพ่ิมงบประมาณในแผนงานที่ ๖ งบกลางเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  และแผนงานที่ ๗           
งบดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ถูกต้อง   
  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง 
 

 ๓.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง  
  และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
   (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ...  
  นายศุภธี  โตสกุล  หัวหน้างานวินัยและนิติการ  นําเสนอ  ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล           
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได้มีมติ
เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง           
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕  เน่ืองจากในข้อ ๒๙(ข) ได้กําหนด           
คุณสมบัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ผู้ได้รับเงินเดือนค่ากลางของตําแหน่งที่ครองอยู่เป็น            
การจํากัดสิทธิในการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับ ก.พ.อ. ได้มีประกาศ  เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ง 

  /และการแต่งต้ัง... 



 
๑๐ 

 

และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกเลิก        
ข้อความใน (๑) ของข้อ ๑๐ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
 “(๑)  วิธีปกติ  ผู้ได้รับการแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (ก)  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
  (ข)  ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง” 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...  ซึ่งได้แก้ไขข้อบังคับฯ ในข้อ ๒๙(๑)(ข) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกําหนด           
ระดับตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 
 

 ๓.๙ พิจารณารา่ง ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 
  หัวหน้าหน่วยงานในกํากับท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ...  
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  เพ่ือพิจารณาร่างรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และการ
จัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า           
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๑๑ วรรคสอง  ได้กําหนดให้การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่หน่วยงานในกํากับมีฐานะ
เทียบเท่าคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
 เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่หน่วยงานในกํากับมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นควรเสนอร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
หัวหน้าหน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ... ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีสาระสําคัญจํานวน           
๒ ข้อ คือ 
 “ข้อ ๔  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้องไม่เป็นข้าราชการ และสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า           
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอน           
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่           
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และการ           
บริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดไว้” 
 “ข้อ ๖  การสรรหาหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ยกเว้นบุคคลตามข้อ ๘(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง และการบริหารจัดการ
หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

/ดังรายละเอียดในเอกสาร... 



 
๑๑ 

 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า จากข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้อง           
กับข้อ ๖ ควรปรับแก้ข้อความในข้อ ๗ คําว่า “คณะกรรมการสรรหา” เป็น “คณะกรรมการบริหาร”  
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า  จากข้อบังคับฯ ดังกล่าว ข้อ ๔           
ควรกําหนดระดับการสําเร็จการศึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานใหม่  ซึ่งควรจะสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ระดับปริญญาโท  เพ่ือให้มีคุณภาพมากข้ึน 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...  โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของ           
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๓.๑๐ พจิารณาอนุมัติจดัตั้งหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี นําเสนอ  ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดต้ัง และ           
การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ การจัดต้ังหน่วยงาน           
ในกํากับ  ข้อ ๖ ได้ระบุว่า “ภายใต้บังคับในหมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภา           
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ไม่ได้มุ่งแสวงหากําไรแบบธุรกิจทั่วไป....”  ซึ่งขณะน้ีมีหน่วยงานจํานวน ๔ แห่ง ได้เสนอ
วัตถุประสงค์เพ่ือขออนุมัติจัดต้ังเป็นหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยจะจัดต้ังเป็นหน่วยงาน           
อิสระท่ีมิใช่ส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และอยู่ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานจํานวน ๔ แห่ง  คือ   
 ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โดยแต่ละหน่วยงานได้เสนอรายละเอียดของเหตุผลและความจําเป็น, พันธกิจ, วัตถุประสงค์,           
การจัดองค์กร , ระบบการบริหารงานบุคคล , เป้าหมายผลผลิต, การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการ           
ดําเนินงาน, แหล่งที่มาของรายได้, ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน, การกํากับตรวจสอบ,           
แผนการดําเนินงาน, และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องในภาคผนวก  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดต้ัง
หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๔ แห่ง  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  จากเอกสารของหน่วยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ควรแก้ไขคําว่า “รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต” เป็น “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  และในระดับปริญญาโทที่ระบุว่ามีสาขาวิชาการจัดการน้ัน 
ถูกต้องหรือไม่  รวมท้ังควรตรวจสอบความถูกต้องของแผนการดําเนินงาน ในตารางที่ ๒ ที่ระบุหัวข้อว่าแสดง           
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ แต่ในตารางระบุเป็นข้อมูลของนักศึกษา  และขอเสนอให้เพ่ิมเติมจํานวนวารสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยลงในรายการหนังสือห้องสมุดให้มากขึ้น 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย... 



 
๑๒ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า จากเอกสาร หลักสูตรในระดับ           
ปริญญาโทที่ระบุว่ามีสาขาวิชาการจัดการน้ัน ถูกต้องแล้ว  เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร  เงินงอก  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  หน่วยงานท่ีจะจัดต้ังทั้ง ๔ แห่ง ซึ่งมี           
ฐานะเทียบเท่าคณะ  พบว่า บุคลากรสายผู้สอนของแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ           
หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละหน่วยงานจะใช้หลักสูตรของหน่วยงานตนเองทั้งหมดหรือใช้หลักสูตรของหน่วยงาน    
ตนเองเป็นบางส่วน  และเน่ืองจากเกณฑ์ของครุสภาจะรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ที่เปิดสอนเฉพาะ
ภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน จึงอาจจะเปิดสอนนอกสถานที่ต้ังไม่ได้   
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี ช้ีแจงว่า  หน่วยงานที่จะจัดต้ังขึ้นทั้ง ๔ แห่งน้ัน           
มีฐานะเทียบเท่าคณะ  แต่เมื่อเทียบเกณฑ์กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็อยู่ในระบบการจัด           
การศึกษานอกที่ต้ัง  ซึ่งการจะนําสาขาวิชาไปเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษนอกที่ ต้ังได้น้ัน  เกณฑ์ของ       
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่งๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ           
จะสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาที่หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังได้อีกจํานวนหน่ึงแห่ง ส่วนสาขาวิชาใด
ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ ๕ คนแล้ว ก็สามารถดําเนินการเองได้ ไม่ต้องขอ
อาจารย์ประจําจากมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็จะมาประเมิน           
ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  ส่วนประเด็นการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ที่เปิดสอนนั้น  ต้องขอให้           
ครุสภามาตรวจสอบเพ่ือทําการรับรอง  ซึ่งสามารถเปิดสอนในหน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังได้  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗           
ครุสภายังมีเกณฑ์ให้ผู้จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกคนจะต้องสอบเพ่ือขอรับใบประกอบ           
วิชาชีพครูด้วย 
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีฐานะ      
เทียบเท่าคณะ จํานวน ๔ หน่วยงาน  โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ        
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕  แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา     
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญามหาบัณฑิตจะต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือไม่  

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์... 



 
๑๓ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ช้ีแจงว่า  กรณี
ดังกล่าว คณะฯ ได้สอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  ซึ่งได้รับแจ้งว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร           
ในระดับปริญญามหาบัณฑิตสามารถเป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทางวิชาการ           
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปได้จํานวน ๓ คน  ส่วนอีกจํานวน ๒ คน สามารถใช้อาจารย์ระดับปริญญาโท หรือมี
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  ช้ีแจงว่า  ถ้าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ           
หลักสูตรจะต้องมีจํานวน ๓ คน ซึ่งต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  ส่วนถ้าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรจะมี
จํานวน ๕ คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปอย่างน้อยจํานวน ๓ คน  ส่วนอีกจํานวน ๒ คน สามารถใช้อาจารย์ระดับปริญญาโท หรือมี
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

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

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย     
 ๖.๑  กลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  ผู้แทนผู้บริหาร  นําเสนอ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการฯ           
ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการเร่ืองกลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เพ่ือดําเนินการพิจารณา
กําหนดกลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ น้ัน  คณะกรรมการเร่ืองกลยุทธ์การรับนักศึกษาฯ จึงได้จัดประชุม           
เพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  โดยมีการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้วนํามาเป็น
ข้อสรุปเพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาฯ  ซึ่งมีกลยุทธ์ฯ จํานวน ๕ ประการ ดังน้ี 
     ๑.  การจัดระบบการรับนักศึกษา  ซึ่งควรมีหลายทางเลือก คือ ระบบโควตา  ระบบกลาง  ระบบ           
รับตรงทั่วไป  ระบบโครงการพิเศษ ฯลฯ  รวมทั้งควรมีวิธีการรับสมัครที่หลากหลาย 
 ๒.  การสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ  เช่น  ช่ือเสียงของคณาจารย์  ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์  คุณภาพของนักศึกษา  กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยฯ  ระบบการประกันคุณภาพฯ เป็นต้น 
 ๓.  การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย           
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสวยงาม  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย  เป็นต้น 

/๔.  การประชาสัมพันธ์... 
 



 
๑๔ 

 

 ๔.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  เช่น  ใช้สื่อมวลชนทุกรูปแบบ  มีคู่มือการรับสมัคร  การจัดทํา           
Open House ระดับมหาวิทยาลัย  คณาจารย์แต่ละสาขาประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นต้น 
 ๕.  การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษา  เช่น  มีทุนการศึกษา  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาทํา           
มีสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น    
 ซึ่งคณะกรรมการเร่ืองกลยุทธ์การรับนักศึกษาฯ ต้องการให้นํากลยุทธ์ทั้ง ๕ ประการไปดําเนินการ           
ในเชิงบูรณาการและปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสามารถแก้ปัญหาในการรับนักศึกษาในปีต่อๆ ไปได้  จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ควรให้ความสําคัญในการ           
สร้างความเข้าใจกับครู/อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนใน           
กลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  แต่ละสาขาวิชาควรตกลงร่วมกันว่าจะไปประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของตนเองด้วยกันเมื่อใด  เพ่ือมิให้มีความซ้ําซ้อน  รวมทั้งควรมีระบบน้องตามพ่ี ซึ่งเป็นระบบที่จะทําให้           
รับนักศึกษาได้มาก     
  อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  จากคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเรื่อง           
กลยุทธ์การรับนักศึกษาฯ พบว่า ระดับของคณะกรรมการที่จะทําหน้าที่จัดระบบรับนักศึกษานั้น ควรเป็นระดับ     
รองอธิการบดี  รวมทั้งควรนําบุคลากรของศูนย์การรับนักศึกษาฯ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย  จึงควรเพ่ิมจํานวน
กรรมการ เพ่ือทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์มากย่ิงขึ้น 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า จากคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเร่ือง           
กลยุทธ์การรับนักศึกษาฯ น้ัน  ผู้เป็นกรรมการในที่ น้ีมิใช่ผู้ปฏิบัติ  แต่จะร่วมกันพิจารณากําหนดกลยุทธ์ในการ           
รับนักศึกษาฯ ซึ่งถ้าจะมีการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ หรือมีการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ ก็จะต้องมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นใหม่  และขอเสนอเร่ืองการจัดระบบการรับนักศึกษาที่กําหนดไว้ ๔ ระบบ จะต้องสอดคล้องกับ 
ประกาศการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย  ส่วนเร่ืองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก           
ควรมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการยุวนิติศาสตร์  โดยนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาร่วมเข้าค่าย           
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการจูงใจให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น          
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ควรวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรีเมื่อเทียบเคียงกับมหาวิยาลัยราชภัฏแห่งอ่ืนก่อน  รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ที่ใด  เป็นอย่างไร           
สิ่งใดควรแก้ปัญหาเร่งด่วน  และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  ซึ่งควรนําผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
มาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร  แจ้งว่า  ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ           
รับสมัครนักศึกษาได้จํานวนมากพอสมควร แต่ปัญหาที่พบคือนักศึกษาโดยส่วนมากมีฐานะยากจน จึงไม่มีเงิน
ลงทะเบียน  ส่วนระบบการรับนักศึกษาในขณะนี้กําลังจะตัดการรับนักศึกษาโดยระบบกลาง (Admissions) ออก 
เ น่ืองจากไม่มีผู้สมัคร  ซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการในเรื่องของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีคุณภาพ           
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  โดยในปีการศึกษาต่อไปจะดําเนินการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า  ในส่วนที่คณะกรรมการเรื่อง           
กลยุทธ์การรับนักศึกษาฯ ดําเนินการกําหนดกลยุทธ์มาน้ัน มุ่งไปสู่การปรับปรุงสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่  ซึ่งขอ
เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

/ประการแรก... 



 
๑๕ 

 

  ประการแรก  เรื่องของการรับนักศึกษาน้ัน มิใช่ภาพน่ิงและมิได้สะท้อนสภาพปัจจุบันเท่าน้ัน           
ซึ่งนักประชากรศาสตร์ได้วิเคราะห์แล้วว่าปัจจุบันประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ มีจํานวนผู้เกิดลดลง ดังน้ัน
นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมตอนปลายจึงมีจํานวนน้อยลง จนในที่สุดปัจจัยนําเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา           
จึงลดลงด้วย แต่กลุ่มที่เพ่ิมคือกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังจากเกษียณอายุแล้ว จึงมี           
คําถามว่าสถาบันการศึกษาจะตอบสนองต่อคนกลุ่มน้ีอย่างไร   
  ประการที่สอง เรื่องการเสนอปิดหลักสูตร ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในมหาวิทยาลัยหลาย
แห่ง เน่ืองจากไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน  จึงถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงควรศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยนําเรื่องประชากรศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาร่วม           
ศึกษา เมื่อบางหลักสูตรถึงจุดอ่ิมตัว มหาวิทยาลัยฯ จะต้องคิดหาหลักสูตรใหม่ๆ มาเปิดสอน  รวมทั้งเร่ืองการรับ 
สมัครนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปัจจุบันมีผู้สมัครในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง ซึ่งมีไม่ก่ีแห่งเท่าน้ัน           
จึงขอเสนอว่าควรยกเลิกระบบน้ี 
  ประการที่สาม  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่า มหาวิทยาลัยจะ           
ปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่า       
ผู้น้ันขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้ โดยมหาวิทยาลัย           
ของเอกชนจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมีบริการช่วยนักศึกษาให้ได้รับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาทั้งที่มาจากกองทุนของ           
กยศ. หรือ กรอ.  ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการช่วยเหลืออนุเคราะห์นักศึกษาที่มี
ฐานะยากจน   
  ประการที่สี่  เรื่องโควตาจะต้องมีเง่ือนไขพิเศษสําหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษา เช่น มีเกณฑ์ที่พิจารณา           
จากผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน (สอบได้ระดับต้นของห้อง)  โดยจะไม่มีการสอบ  ซึ่งเป็นช่องทางที่           
จะหาคนเก่ง มีศักยภาพ หรือมีคุณลักษณะบางอย่างที่ต้องการมาเรียน 
  จึงเห็นด้วยกับกลยุทธ์การรับนักศึกษาทั้ง ๕ ประการ ดังที่เสนอซึ่งต้องนําไปปฏิบัติ  แต่ก็ควรศึกษา          
ในลักษณะของการมองไปข้างหน้า และพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์ที่จะได้ผู้ เข้าศึกษาลักษณะใด           
โดยอาจจะไม่ได้คนเก่ง แต่อาจจะได้ผู้มีคุณภาพ  รักอาชีพ  ซึ่งศึกษาเพ่ิมเติมได้จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว           
๑๕ ปี ของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  และนํามาพิจารณาร่วมกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบในหลักการเรื่องกลยุทธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ๕ ประการ ดังน้ี 
     ๑.  การจัดระบบการรับนักศึกษา 
 ๒.  การสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ   
 ๓.  การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 ๕.  การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษา    
 โดยให้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปศึกษาต่อไป  
 

/ระเบียบวาระที่  ๗  เรือ่งอ่ืน ๆ... 
 
 



 
๑๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งที่ประชุม  ดังน้ี 
 ๑)  ตามท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศยุโรปตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘  กรกฎาคม  
๒๕๕๕ น้ัน 
 บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรุปผลการศึกษาดูงานดังกล่าวแล้ว  ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบสอบถามจํานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด ๓๐ คน  และเห็นว่าผลจาก
การศึกษาดูงานในประเด็นต่างๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย  ๔.๑๔ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ๔.๐๐           
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดเอกสารฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งภาพระหว่างการศึกษาดูงาน      
ใส่ในแผ่น CD ซึ่งได้มอบให้กรรมการทุกท่านแล้ว   
  ๒)  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอมอบเอกสารจดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยให้กับ           
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการสรุปผลการประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘           
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค ไว้ด้วย 
  ๓)  ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม “เทพสตรี ลพบุรี มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน           
ครั้งที่ ๔”  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเสื้อที่ระลึก           
ให้แก่กรรมการทุกท่านด้วย 
  ๔)  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕           
เวลา ๑๓.๓๐ น.   
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๕๐   น 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                

                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประช ุม 



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕                   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  และปรญิญาบณัฑติ    
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  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 ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 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   และปรญิญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ําของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
มอบคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ ดําเนินการพิจารณา
กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จะใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้เพ่ิมจํานวน
กรรมการได้อีก น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือดําเนินการพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑ .  พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้น ตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา           
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
 สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ อ.กพ.กรม  ตามมาตรา ๗๔  วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาอนุมัติการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน ๑ ราย คือ  ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสภาวิชาการได้ให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ แล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๙) แต่งต้ังและถอดถอนอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก 

และผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ” 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๗๔ วรรคสาม     
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  อนุมัติกําหนดตําแหน่ง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๔ พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําร่าง ประกาศสภาฯ เรื่อง การกําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และดําเนินการ
จัดทําร่าง ประกาศสภาฯ เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นควร
เสนอร่าง ประกาศสภาฯ ฉบับดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๕ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  หัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. …. 
 สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบให้งานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ 
ดําเนินการจัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๖ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ 
  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 เ พ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานในกํา กับมหา วิทยา ลัยราชภัฏเทพสตรี  ดํ า เ นินไป           
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบให้งานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ฯ ดําเนินการจัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการหน่วยงาน          
ในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๗ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ....  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
 จึงขอนําเสนอร่าง ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ           
การประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
             

 ๓.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น  
  และปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือ  
  พนักงานของมหาวิทยาลัย 
              สรุปเรื่อง 
              ด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสามท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุรชัย  เทียนขาว  ตําแหน่งรองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  ตําแหน่งรองอธิการบดี  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จะเกษียณอายุราชการใน
วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยที่บุคคลทั้งสามยังไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการเพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของบุคคลดังกล่าวที่จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ตามความในข้อ 
๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ที่ระบุว่า 
              “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลจํานวน ๕ คน  ใน
จํานวนน้ีต้องมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ที่มิได้เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ที่
เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร แล้วเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ....” 
              ประกอบกับในปัจจุบันมีผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานห้าท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กวี           
ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  รองอธิการบดี, นายตระกล  จันทสุนทร  รองอธิการบดี,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  อมิตรพ่าย  ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฏิบัติงานอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี       
ตามความในข้อ ๑๓ วรรคแรก ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ซึ่งระบุว่า 
 “ให้มีการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหาร และพนักงาน ประจําปี อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี....”   
               และความในข้อ ๑๖ วรรคแรก ของข้อบังคับ ฯ  ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งระบุว่า 
               “ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหาร โดยให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ” 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๑๐  และ ๑๓  



 

 
 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๘  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้บริหาร และ
คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหาร  

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๙ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจะดํารงตําแหน่งครบวาระ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕  น้ัน  ซึ่งในปฏิทินได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังโดยตรงเพ่ือเลือกผู้แทนจาก
ข้าราชการ และพนักงาน จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  แล้วเสนอให้สภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการ           
สรรหาอธิการบดี  และดําเนินการเลือกประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  และผู้แทนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๔ คน  เพ่ือเสนอให้แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี           
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังโดยตรงเพ่ือเลือกผู้แทนจากข้าราชการ และ
พนักงาน จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือก
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  ดําเนินการให้มีผู้แทนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน เป็นกรรมการ      
สรรหาอธิการบดี  และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                     “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบด้วย 
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย           
คนหน่ึงเป็นประธาน 
  (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสี่คน           
เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
  ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการในข้อ ๗(๓) คนหน่ึงเป็นเลขานุการ .... 
                          การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่อธิการบดีจะ
ครบวาระ ....” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เลือกกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี   
  ๒.  ดําเนินการให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง  เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  
จํานวน ๔ คน 



 
 
  ๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

๔.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาปิดหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ  
                  สรปุเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการเสนอขอปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF  จึงขอเสนอปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการจะดูแลนักศึกษาทั้ง ๒ สาขาวิชา จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสําเร็จ
การศึกษา  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  
และที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบ           
ปิดหลักสูตรดังกล่าว 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร  ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
   “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาปิดหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการ  
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  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 สิงหาคม  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน สิงหาคม 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕            

                                            

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 ๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 

 


