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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
     1.1  เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2  เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  5/2562               
เมือ่วันที่ 19 เมษายน 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
 4.4 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพัก
อาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 4.5 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 4.6 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 4.7 พิจารณาทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
  5.3 รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร วันที่ 26 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์  
ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองกิจการในพระองค์ฯ 
ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ  จัดการ
บรรยายพิเศษหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย"  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ค ณ าจ า รย์  บุ ค ล าก ร  นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 2,000 คน 
ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนส่งเสริมความเป็นจิตอาสา โดยได้รับ
เกียรติจากทีมวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 
"หลักสูตรหลักประจ า" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า 
เป็น แม่พิมพ์" เป็นวิทยากรบรรยาย 

1. มหาวิทยาลัย 
2. กองกิจการใน
พระองค์ฯ 
ส านักงาน 
ราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทองค์กร
หรือกลุ่ มบุ คคลส่ งเสริมวัฒ นธรรมการอ่าน    
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพ่ือยกย่องเชิดชู
องค์กรที่ท าคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับสังคมและประเทศชาติ 

1. มหาวิทยาลัย 
2. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อม
ในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและ
บริการที่ รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, 
Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo ซึ่ ง เป็ น
รางวัลที่มีระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่ มกราคม 
2562 - พฤษภาคม 2562 จัดโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. มหาวิทยาลัย 
2. ศูนย์นวัตกรรมฯ 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์  
ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหัวหน้า
ส่ วนราชการของจั งหวัด  เข้ ารับ ฟั งบรรยาย                 
การตรวจติดตามการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ขององคมนตรี (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) และ              
ลงพ้ืนที่ในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี  

มหาวิทยาลัย 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  5/2562               
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่                      
19 เมษายน 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562              
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 (เอกสารหน้า 1 - 26) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

   สรุปเร่ือง 

  4.1.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  
  ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน 9 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                     
เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
  1. คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้ 
   1.1 คณะครุศาสตร์  ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2562 
   1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  2.1 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 15 มีนาคม 2562 
  2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 9 คน เป็น ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา               
จ านวน 9 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

รวมทั้งสิ้น 

1. คณะครุศาสตร์   
    1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
 1.1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 5 5 

รวมทั้งสิ้น 5 5 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 2.1 หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  4 4 

รวมทั้งสิ้น 4 4 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 9 9 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕62 
วันศุกร์ที ่24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

   มหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 9 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  4.1.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 44 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 38 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 6 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 17 เมษายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่ อวันที่  18 เมษายน 2562 ส่ งถึ งกองบริการการศึกษา เมื่ อวันที่  19                    
เมษายน 2562 

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26 และ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562   

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 44 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
  1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
    2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 1 3 4 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  5 - 5 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3 - 3 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร 8 2 10 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
รวมทั้งสิ้น 9 3 12 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 19 - 19 

รวมทั้งหลักสูตร 19 - 19 
 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

7 - 7 

  4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 8 - 8 
รวมทั้งสิ้น 27 - 27 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 38 6 44 
 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 44 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 คน  
 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 44 คน            

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
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 4.2  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  (ถอนวาระ) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ วรรคสาม ระบุว่า                 
“ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย                
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561           
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาเรื่อง การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมีมติว่า ด้วยเหตุที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่แล้ว ตามมาตรา 17 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                
สภามหาวิทยาลัยจึงยังมิต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น  
  แต่เนื่องด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 11 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา” ประกอบด้วย                  
(1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน …” ประกอบกับขณะนี้ มหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง           
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 มาตรา ๑๖ วรรคสาม “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
 
     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
               
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………….…….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ นายศิริพจน์  พุกเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นั้น ต่อมา นายศิริพจน์  พุกเจริญ 
ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 
2560 นับวาระที่เหลืออยู่ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้ 2 ปี 10 เดือน 
13 วัน และหากนับแต่วันที่เสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ตั้ งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 
สิงหาคม 2563 จะเหลือวาระอยู่ 1 ปี 3 เดือน 16 วัน 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคห้า ก าหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง              
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้
ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอ านาจและปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได”้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง มหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 11                  
“ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา” ประกอบด้วย  
  (1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เป็นประธาน 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่ งคนซึ่ งคัดเลือกกันเอง                      
เป็นกรรมการ 
  (3) อธิการบดี     เป็นกรรมการ 
  (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
เป็นกรรมการ 
  (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
เป็นกรรมการ 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการ    เป็นเลขานุการ 
  ...”  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6) 
  

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด           
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
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 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 11 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
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 4.4 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากร            
เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย มหาวิทยาลัย มีอาคารที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จึงมีความจ าเป็นต้องออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่ พักของมหาวิทยาลัย          
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และช่วยบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของ             
ทางราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2561 ได้พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การพั กอาศัยในที่พักอาศัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การพักอาศัยในที่
พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยเสนอให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
และครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ             
และมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (1 - 9)  
   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพัก

อาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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 4.5 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

  สรุปเร่ือง 
  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552  ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคน
พิการ ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง 
การก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้ทุนอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3  
  “ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการรับนักศึกษาพิการ ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งแผน
งบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เป้าหมายจ านวนรับ ประเภทความ
พิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
หรือรายการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ                 
สภามหาวิทยาลัย” 
  มหาวิทยาลัย จึงได้ยกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2561 และน าเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณา ในการประชุมกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2562 และคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาร่าง ประกาศฯ ดังกล่าว 
โดยมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศฯ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 – 5) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  
  “ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการรับนักศึกษาพิการ ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้ง
แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เป้าหมายจ านวนรับ ประเภทความ
พิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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หรือรายการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ                 
สภามหาวิทยาลัย” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................................... .................... 
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 4.6 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัย ก าหนดเปิดการศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่             
3 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                     
ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประกอบกับ               
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง           
การส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม 255 3 ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้
ทุนอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3  
  “ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการรับนักศึกษาพิการ ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งแผน
งบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เป้าหมายจ านวนรับ ประเภทความ
พิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
หรือรายการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ                 
สภามหาวิทยาลัย” 
  มหาวิทยาลัย จึงได้ยกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาพิการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย   
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562                
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 3) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธี การ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  
  “ข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการรับนักศึกษาพิการ ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้ง
แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เป้าหมายจ านวนรับ ประเภทความ
พิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
หรือรายการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ                 
สภามหาวิทยาลัย” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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 4.7 พิจารณาทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2562 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งและจ านวน
ต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง โดยแจ้งว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด
ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และต าแหน่ งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้ พิจารณากระบวนการ ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินการ                 
ในปัจจุบัน จึงเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวน
ต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทที่เป็นอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา มีความสอดคล้อง
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.อ. และสภาสถาบันอุดมศึกษาที่กฎหมายก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักการ แนวคิด และแนวทางการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารหน้า 8 - 10 ) และมอบหมายคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ                
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามมติ ก.พ.อ. ต่อไป 
  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบทะเบียนต าแหน่งและทะเบียนรายชื่อ
เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินการที่ปรับปรุงใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4 เอกสารหน้า 11 - 28) 
พร้อมทั้งจัดท าร่างทะเบียนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่ง จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 3 กรณี คือ 1) กรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 2) กรณีต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 3) กรณีต าแหน่งวิชาการ 
  ซึ่งในวาระเริ่มแรก ส าหรับกรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ตรวจสอบร่างทะเบียนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสาร
หน้า 29 - 33) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่
จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หากสภาสถาบัน อุดมศึกษา
ตรวจสอบและเห็นว่าทะเบียนต าแหน่งดังกล่าวถูกต้องแล้ว ขอให้ประทับตราสถาบันอุดมศึกษาที่มุมด้านซ้าย
ของทะเบียนต าแหน่งทุกหน้าและให้ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีขึ้นไปลงนามก ากับตรา
ประทับ และ  จัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเร็ว เพ่ือจะได้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบทะเบียนต าแหน่ง และแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณต่อไป 
  ทั้งนี้ หากสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าทะเบียนต าแหน่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าทะเบียนต าแหน่งที่มีรายละเอียดถูกต้อง พร้อมทั้งลงนามก ากับตราประทับของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มุมด้านซ้าย และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ. ด้วย 
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  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ มีมติเห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติทะเบียน
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
(เอกสารหน้า 1 – 4) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาตรวจสอบ และอนุมัตทิะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………..………………………
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 5) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562                

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 5.2  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่  ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มีนาคม 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม                
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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 5.3 รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา             
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560  
 
  - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


