
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕ 

วันท่ี   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐  น.     
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ 
  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ๑.๒ ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๒ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๓.๓ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.๔ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ และเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
 ๓.๕ พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ  
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๓.๖ พิจารณาการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  เทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 ๓.๗ พิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายแบบพิธีการ 

  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....    
 ๓.๘  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

  ให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวิทยฐานะ พ.ศ. ....   
 ๓.๙ พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ....  
   ๓.๑๐ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจํา 
    ตําแหน่งวิชาการ สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
 ๓.๑๑  พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 ๓.๑๒  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 



 
 
 

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



 

                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
                         วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนือ่งจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

 เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน 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 ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๕ 

                         วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

๑.๒ ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
       สรปุเรือ่ง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิทินการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้ว  
จึงนําเสนอปฏิทินสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียด           
ในเอกสารประกอบการประชุม  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  เพ่ือทราบ   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   การประชมุสภามหาวิทยาลัย  ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
                         วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๕ 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕ น้ัน  
ฝ่ ายเลขานุการได้จั ดทํ ารายงานการประชุม  และได้จั ดส่ ง ใ ห้กรรมการได้ พิจารณาตรวจสอบรายงาน           
การประชุม  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..…………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๕ 

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

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

รายนามกรรมการผู้มาประชุม    
๑.  ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน         นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญชู นาถวงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์กวี ศิริโภคาภิรมย์   อธิการบดี    กรรมการ 
๔.  นางพิศมัย เพียรมนกุล  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
๕.  อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เทียนขาว ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ   อ่อนไสว  ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร เงินงอก ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ อมิตรพ่าย ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๔.  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๕.  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๖.  นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๘.  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๙.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๐.  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๑.  นายวิชัย   ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร       รองอธิการบดี   เลขานุการ 
                                                                                                                                       
รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้     
๑.  นายขจร   จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
๒.  นางปริศนา   พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 

/รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม... 
 

 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์ ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
๘.  นางศุภศร   ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
๙.  นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๐.  นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
๑๑.  นายวัชระ   รักษาพล ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม  ได้ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการครบ
องค์ประชุมแล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 
 เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการ
ดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๑.๒  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”  
 (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งท่ี ๑๗  
 หัวข้อ “Strategies for Internationalization of Universities” 

  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on 
the World Stage”) ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “Strategies for Internationalization of Universities” วันศุกร์ที่ ๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา 

/กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์... 
 
 
 



๓ 
 

กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการวางแผนด้านยุทธศาสตร์
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ระหว่างนักวิชาการไทยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม           
การสัมมนาในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  ซึ่งถ้ากรรมการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้ง ความ
ประสงค์ได้ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๓  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา :  
 งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  

  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  นําเสนอ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์อาสาสมัครเพ่ือสังคม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เครือข่ายจิตอาสา และมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ได้กําหนดจัดโครงการ “มหกรรมจิต
อาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖  พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม LT๑ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ      โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์และสื่อสารการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้การทํางานอาสาสมัครผ่านประสบการณ์ของหน่วยงานท่ี
เช่ียวชาญด้านงานอาสาสมัคร และเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้แก่นักศึกษาผ่านการทํางานอาสาสมัคร 
  สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม           
การสัมมนาในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  ซึ่งถ้ากรรมการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้ง           
ความประสงค์ได้ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๕ 
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ   ได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  บัดน้ี  กรรมการได้แจ้งให้มีการ
แก้ไขรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
  -  เอกสารหน้า ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ ข้อความ “ควรแก้ไขคําว่า รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเป็น 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต….” แก้เป็น “ควรแก้ไขคําว่า รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเป็น รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต….” 
  -  เอกสารหน้า ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ คําว่า “ครุสภา” แก้เป็น “คุรุสภา” 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓  เรือ่งอนมัุติ... 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 ๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตระการ  เอกกมลกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๖  คน   ดังน้ี 
 ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  ๔๖  คน  ดังน้ี 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ๔  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ๘  คน 

  -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        ๓๒  คน  

  -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            ๒  คน   
    ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ข้อสังเกต จากรายช่ือ
วิทยานิพนธ์  พบว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษผิดจํานวนมาก  จึงขอให้ตรวจสอบการใช้ช่ือภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์แต่
ละฉบับให้ถูกต้อง  
  มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  โดยขอให้ตรวจสอบการใช้ช่ือ
ภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์แต่ละฉบับให้ถูกต้อง 

     ๓.๑.๒  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
บัณฑิต  จํานวน  ๒๓๕  คน   ดังน้ี 
        นักศึกษาภาคปกติ 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๓  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๖  คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑๒  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๑  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๙  คน 
   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๓๔  คน 

/ศิลปศาสตรบัณฑิต… 
 



๕ 
 

   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๖  คน 
   นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๑  คน 
    - ปริญญาตรี    ๑๓  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒  คน 
    - ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ๑๒  คน 
    - ปริญญาตรี    ๕๗  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    - ปริญญาตรี    ๖๓  คน 

ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ข้อสังเกต พบว่าบางสาขาวิชาที่เปิด
สอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จะมีผู้จบการศึกษาในภาคพิเศษจํานวนมากกว่าภาคปกติ  จึงต้องการให้มหาวิทยาลัย
ฯ สํารวจจํานวนนักศึกษาและผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง              ภาคปกติ
และภาคพิเศษในช่วงเวลาหน่ึงๆ เพ่ือที่จะทราบได้ว่านักศึกษาเพ่ิม/ลด อย่างไร และวิเคราะห์ได้ว่าจําเป็นต้องเปิดสอน
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษหรือไม่ 

  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา          
ดังที่เสนอ ในบางส่วนเป็นนักศึกษาตกค้างที่จบไม่พร้อมรุ่นตนเอง   

มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  โดยขอให้สํารวจจํานวนนักศึกษาและผู้จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในช่วงเวลาหน่ึงๆ มานําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยด้วย   
 

 ๓.๒ พิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ําของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่           
๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติมอบคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของ
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ ดําเนินการพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้เพ่ิมจํานวนกรรมการได้อีก น้ัน  
  บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือดําเนินการพิจารณากําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ฯ เรียบร้อยแล้ว   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ดังน้ี  
 

/๑. ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน… 
 
 



๖ 
 

  ๑. ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนราชการเป็นหลักในการพิจารณา เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณ           
งบบุคลากร ประเภทเงินอุดหนุนปี ๒๕๕๖ ได้คํานวณจากฐานเงินเดือนของข้าราชการปี ๒๕๕๔ (จัดสรร ๑.๗ เท่า
เงินเดือนราชการ สําหรับสายวิชาการ  และ ๑.๕ เท่าเงินเดือนราชการ สําหรับสายสนับสนุน) 
  ๒. ให้พนักงานได้รับเงินเดือนในอัตราเดียวกัน ทั้งผู้ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และจ้างด้วยเงิน
รายได้ 
  ๓. จําแนกประเภทพนักงาน เป็น ประเภทวิชาการ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเช่ียวชาญเฉพาะ  
ประเภททั่วไป  และประเภทบริหาร  โดยในแต่ละประเภท มีตําแหน่งเช่นเดียวกับตําแหน่งข้าราชการตามประกาศ 
กพอ. 
  ๔. พนักงานทุกประเภทท่ีแต่งต้ังจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินเดือนขั้นตํ่า 
๑๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  ๕. กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของพนักงานประเภทวิชาการตามวุฒิการศึกษา โดยให้ได้รับเงินเดือน 
๑.๕๒๕ เท่า ของอัตราเงินเดือนราชการปี ๒๕๕๔ (ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖) ส่วนอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงให้ได้รับ ๑.๕๒๕ เท่า ของอัตราเงินเดือนที่กําหนดสําหรับตําแหน่งต่างๆ ในกฎ กพอ.                      ปี 
๒๕๕๔ 
  ๖. กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของพนักงานสายสนับสนุนประเภทต่างๆ ตามวุฒิการศึกษา กําหนดให้
เท่ากับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตามบัญชีที่จะจ่าย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ส่วนอัตราเงินเดือน   ขั้นสูงให้ได้รับ 
๑.๓๕ เท่า ของที่กําหนดสําหรับตําแหน่งต่างๆ ในกฎ กพอ. ปี ๒๕๕๔ 
  ๗. กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า และขั้นสูง ของพนักงานประเภทบริหาร โดยให้ได้รับเงินเดือน ๑.๓๐ 
เท่า ของอัตราเงินเดือนราชการที่กําหนดสําหรับตําแหน่งบริหาร ในกฎ กพอ. ปี ๒๕๕๔ 
  ๘. พนักงานที่ได้รับบรรจุ และแต่งต้ังก่อนวันที่เริ่มใช้บัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดใหม่ ให้ได้รับการ
ปรับเงินเดือนเพ่ิม ตามบัญชีปรับเงินเดือนที่จัดทําขึ้น ซึ่งได้อ้างอิงจากบัญชีการปรับเงินเดือนข้าราชการ ตามหนังสือที่ 
นร.๑๐๐๘.๑/ว.๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  การจัดทําบัญชีเงินเดือนครั้งน้ีอิงการ
จัดสรรงบประมาณเป็นหลักเพ่ือมิให้เกิดความเสี่ยงในการจ่าย  โดยได้จัดทําร่าง บัญชีเงินเดือนของพนักงานฯ           
ตามประเภทได้แก่ ๑. บัญชีเงินเดือนของพนักงานฯ ประเภทวิชาการ  ๒. บัญชีเงินเดือนของพนักงานฯ           
สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ  ๓. บัญชีเงินเดือนของพนักงานฯ สายสนับสนุน ประเภท
ทั่วไป  ๔. บัญชีเงินเดือนของพนักงานฯ ปะเภทบริหาร  และ ๕. บัญชีเงินประจําตําแหน่ง และเงินเพ่ิมพิเศษพนักงาน
ฯ ประเภทต่างๆ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า พนักงานที่ได้รับบรรจุ และแต่งต้ังก่อนวันที่เริ่มใช้
บัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดใหม่ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิม ตามบัญชีปรับเงินเดือนที่จัดทําขึ้น ซึ่งได้อ้างอิงจาก
บัญชีการปรับเงินเดือนข้าราชการ ตามหนังสือที่ นร.๑๐๐๘.๑/ว.๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะกําหนด           
ช่วงห่างของการปรับในแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้สัดส่วน (ร้อยละ) เดียวกัน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ           
การประชุม   
 

/นอกจากน้ีงบประมาณ… 
 

 



๗ 
 

  นอกจากน้ีงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๕๖  เ งินอุดหนุนจํานวน ๖๘ ,๘๗๕ ,๙๐๐ บาท ค่าจ้าง
๓,๙๓๗,๒๐๐ บาท  รวม ๗๒,๘๑๓,๑๐๐ บาท   หากสามารถใช้งบประมาณแผ่นดินได้ทั้งหมดจะต้องใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ อีกคือ ในกรณีไม่มีการเลื่อนเงินเดือนประจําปีจะใช้เงินจํานวน  ๒๘,๘๙๕,๑๖๒ บาท และกรณีมีการ
เลื่อนเงินเดือนประจําปีจะใช้เงินจํานวน  ๓๔,๐๒๔,๑๔๙ บาท       
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินไม่มั่นใจ  และ
ขอต้ังข้อสังเกตเรื่องค่าตอบแทนผู้จบปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
แล้ว โดยใช้วิธีบวกค่าตอบแทนเพ่ิมให้ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า ถ้ามีหลักการว่าต่อไปนี้จะให้เงินเดือนผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ไม่ต้องให้ค่าครองชีพ โดยเร่ืองดังกล่าวกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนมาหลายปี  จึงนําหลักการดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  การปรับตามที่คณะกรรมการเสนอ ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกคนจะเริ่มต้นได้รับเงินเดือนจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ผู้ที่ทํางานมานานแล้วจะได้รับการปรับตาม
เอกสารหน้าที่ ๕ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน  
  มติสภามหาวิทยาลัย   เ ห็นชอบกําหนดบัญชีอัตราเ งินเ ดือนขั้นสู ง  ขั้ น ตํ่าของพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามที่คณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง           
ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ เสนอ 
  

 ๓.๓ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว  ผู้แทนผู้บริหาร นําเสนอ  พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง  และ
แต่งต้ังให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์จํานวน ๑ ราย คือ  ดร .จอมชัย           
เลิศอมรรัฐ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕  และสภา
วิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามที่ขอกําหนดตําแหน่งได้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดัง
รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
   มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ  ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

 ๓.๔ พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 นายวิชัย ศรีขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําร่าง ประกาศสภาฯ เรื่อง การกําหนด
จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น้ัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๕  
 

/เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน… 
 



๘ 
 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือดําเนินการจัดทําร่าง ประกาศสภาฯ เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โดยอาศัยกรอบของรัฐธรรมนูญ, ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศึกษาจรรยาบรรณ
กรรมการสภาฯ ของมหาวิทยาลัยฯ อ่ืนๆ  ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรกําหนดจรรยาบรรณของกรรมการสภาฯ ๔ ด้าน 
คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง  จรรณยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัย  จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย  และจรรยาบรรณต่อ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   
 อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  คณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้มีจรรยาบรรณฯ ทั้ง 
๔ ด้าน และสรุปเจตนารมณ์ หลักการ เหตุผล ในการกําหนดจรรยาบรรณแต่ละรายการ ดังรายละเอียด              ใน
เอกสารประกอบการประชุม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง      
ข้อ ๑.๓  ควรเพ่ิมเติมคําว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” ต่อท้าย   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง           
ข้อ ๑.๑  ควรแก้ไขเป็น “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หลักอัตตาภิบาล           
(Self Governance) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”   
     มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  โดยแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการฯ 
 

 ๓.๕ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  หัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. …. 
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติจัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยฯ ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จํานวน ๔ แห่ง  เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบให้งานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ฯ ดําเนินการจัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 
โดยมีสาระสําคัญในข้อ ๔ ซึ่งระบุว่า “หัวหน้าหน่วยงานให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๕๕,๐๐๐ – ๑๔๐,๐๐๐ 
บาท โดยจัดทําเป็นประกาศของหน่วยงานในกํากับ”  ซึ่งจะเทียบเท่ากับคณบดี 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  เงินเดือนของหัวหน้าหน่วยงานฯ และ
รองหัวหน้าหน่วยงานฯ มีใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนด  ซึ่งควรระบุไว้ในระเบียบฯ ด้วย    
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า  หากอ้างอิงจากระเบียบฯ การจ่ายค่าตอบแทน
หัวหน้าหน่วยงานท่ีมิใช่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน  จะต้องกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนด
เงินเดือนต่อไป   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ประเด็นดังกล่าวสามารถดําเนินการโดย
แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเป็นคราวๆ ไป หรือมอบคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังอยู่แล้ว เช่น  
 

/คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ… 
 
 
 



๙ 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  หรือจะมอบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ก็ย่อมได้  จึงควรเพ่ิมข้อความใน
ระเบียบฯ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานฯ และ
รองหัวหน้าหน่วยงานฯ  และในประเด็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ระบุว่า “ทั้งน้ีต้องไม่เกินงบประมาณเงินรายได้ของ
หน่วยงานในกํากับ” 
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่า  จากร่าง ระเบียบฯ ข้อ ๗ การกําหนดให้หัวหน้า
หน่วยงาน เมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  ช้ีแจงว่า  ประเด็นดังกล่าวระบุไว้สําหรับคนที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าไปดํารงตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วจะต้องกลับมาได้รับเงินในอัตราเดิม 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ โดยแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการฯ 
 

 ๓.๖ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ 
  หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. .... 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  นําเสนอ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. ....  โดยอ้างอิงรูปแบบจากคณะ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  ก่อนที่จะกําหนดการจ่ายเบ้ียประชุมว่าจํานวน
เท่าใดน้ัน ควรจะพิจารณาจากรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายด้วย  โดยพิจารณาจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานใน
กํากับ   
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๖ ของระเบียบ
ฯ ว่า “ทั้งน้ีต้องไม่เกินงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในกํากับ”    
 รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอว่า   จากข้อ  ๔   ของร่าง  ระเบียบฯ           
ควรระบุการจ่ายเบ้ียประชุมว่าไม่เกินจํานวนเท่าใด เช่น “ประธานไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท” 
   มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ โดยแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการฯ 
 

 ๓.๗ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
  และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นําเสนอร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทบทวนเร่ืองดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  
 

/เพ่ือจัดทําร่าง ข้อบังคับฯ… 
 
 



๑๐ 
 

เพ่ือจัดทําร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕  โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง ข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา   
 ซึ่งมีสาระสําคัญในข้อ ๖ ระบุว่า “คะแนนที่ ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้
มหาวิทยาลัยใช้คะแนนในการพิจารณาในรอบการประเมินแต่ละคร้ัง ดังน้ี 

(๑)  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ 
 (๒)  คะแนนจากข้อมูลการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย …. 

 การกําหนดสัดส่วนคะแนนในข้อ (๑) และ (๒) เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้ใช้
สัดส่วนคะแนนในข้อ (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ พร้อมทั้งกําหนดรายละเอียดที่จะพิจารณาตาม (๒) และให้
มหาวิทยาลัยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”   
 ซึ่งแต่เดิมน้ันจะระบุว่า “….ให้ใช้สัดส่วนคะแนนในข้อ (๑) ร้อยละแปดสิบ” ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ 
ยังคงเดิม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งว่า  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ แต่เดิมมหาวิทยาลัยฯ ให้สัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการร้อยละ           
แปดสิบ  และสัดส่วนคะแนนจากข้อมูลการปฏิบัติราชการ เช่น คะแนนจากการลาฯ  ซึ่งจากร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว  
ประเด็นที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ที่ว่า “….พร้อมทั้งกําหนดรายละเอียดที่จะพิจารณาตาม (๒)….” จะกําหนดรายละเอียดที่จะ
พิจารณามากกว่าแต่ก่อนที่ปฏิบัติกันมาได้หรือไม่  โดยแก้ไขเป็น “….พร้อมทั้งกําหนดรายละเอียดของเกณฑ์ที่จะ
พิจารณาตาม (๒)….” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งว่า ประเด็นดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ได้แจ้งว่าจะจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือระบุถึงรายละเอียดของเกณฑ์
ต่างๆ ต่อไป 
  นายบุญชู นาถวงษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อที่พิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว โดยจะมีรายละเอียดอยู่ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ 
 

 ๓.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อน 
  เงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือ พนักงานของมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า ด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           
ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสามท่าน คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุรชัย  เทียนขาว  ตําแหน่งรองอธิการบดี,           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์  ภู่สําลี  ตําแหน่งรองอธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ําพิรุณ  ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยที่บุคคลทั้งสามยังไม่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของบุคคลดังกล่าวที่จะ 
 

/เริ่มปฏิบัติงาน… 
 
 



๑๑ 
 

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เทพ
สตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา  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  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งระบุว่า 
               “ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหาร โดยให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ” 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 
และปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปีของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ พนักงานของมหาวิทยาลัย 
 ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ควรกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โดยควรมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณา  
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ สามารถ
ดําเนินการได้  ในกรณีที่พิจารณาเงินเดือนผู้บริหารที่มีส่วนเก่ียวข้อง และเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลฯ อยู่ด้วย  เมื่อ
ถึงวาระดังกล่าวก็สามารถเชิญท่านออกจากที่ประชุมได้   
 อาจารย์บุญสนอง  เภาคํา  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ถ้าจะมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 
พิจารณา  ก็ควรแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในประเด็นการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด้วย 
  มติสภามหาวิทยาลัย  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น 
และปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย และขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในประเด็นการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 

/๓.๙ พิจารณาแต่งต้ัง… 
 



๑๒ 
 

 ๓.๙ พิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี
  อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  เลขานุการ  แจ้งว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่           
๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ซึ่งจะดํารงตําแหน่งครบวาระ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  น้ัน  ซึ่งในปฏิทินได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยฯ จะ
ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังโดยตรงเพ่ือเลือกผู้แทนจากข้าราชการ และพนักงาน จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๕  แล้วเสนอให้สภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  และดําเนินการเลือกประธานกรรมการ
สรรหาอธิการบดี  และผู้แทนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน  เพ่ือเสนอให้แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหา
อธิการบดี  พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๘  กันยายน  
๒๕๕๕ 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังโดยตรงเพ่ือเลือกผู้แทนจากข้าราชการ และ
พนักงาน จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
สรรหาอธิการบดี  ดําเนินการให้มีผู้แทนจากกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน ๔ คน เป็น
กรรมการสรรหาอธิการบดี  และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเลือก
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  ผู้แทนคณาจารย์  แจ้งว่า  ขอเสนอ นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี   
  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  ขอให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คัดเลือกผู้แทนกันเอง จํานวน ๔ คน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี   
 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  ขอเสนอ  นายพีระศักด์ิ ศรีสุพล, นายวิชัย ศรีขวัญ,  ว่า
ที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  และ รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  มติสภามหาวิทยาลัย  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังน้ี 
  ๑)  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ   ประธานกรรมการ 
  ๒)  นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล   กรรมการ  
  ๓)  นายวิชัย  ศรีขวัญ      กรรมการ 
  ๔)  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  กรรมการ 
  ๕)  รองศาสตราจารย์ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง กรรมการ 
  ๖)  อาจารย์เนติ  เฉลยวาเรศ   กรรมการ 
  ๗)  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ  กรรมการ 
  ๘)  อาจารย์อภิชาติ  อาวจําปา  กรรมการ 
  ๙)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก  สวนสีดา กรรมการ 
 
 

/๓.๑๐ พจิารณาเสนอ… 
 
 



๑๓ 
 

 ๓.๑๐ พจิารณาเสนอแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานในกํากับท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี นําเสนอ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๕ น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหาร ได้ดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงาน          
ในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน  จังหวัด
สิงห์บุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยดําเนินการสรร
หาหัวหน้าหน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบคณะ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้า
หน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรากฏผลการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานฯ ดังน้ี    
 ๑.  นายพัลลภ  วีระบูล  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําราญ  พงษ์โอภาส  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวย  รัตนจันทร์  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  หิรัญวงษ์  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งว่า  ข้อสังเกต คือ จํานวนผู้เข้ารับ
การสรรหาเป็นหัวหน้าหน่วยงานในกํากับฯ พบว่ามีจํานวนน้อยเกินไปสําหรับการคัดเลือก  
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  คณะกรรมการบริหารได้จัดทําประกาศรับ
สมคัรผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในกํากับฯ เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะสรรหา  ซึ่งได้ให้แสดงวิสัยทัศน์ด้วย  
 อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ เสนอว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครให้มากขึ้น     
  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  เน่ืองจากหน่วยงานในกํากับฯ ดังกล่าว เป็น
หน่วยงานที่จัดต้ังใหม่และมีความเสี่ยงสูง  ดังน้ันผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้องมีความมั่นใจมาก  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวอาจจะทําให้มีผู้สมัครน้อย 
  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์ ทุมวิภาต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอว่า  จากช่ือตําแหน่งที่ระบุว่า “ผู้อํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” น้ัน ถูกต้องหรือไม่ 
 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  ควรใช้ช่ือว่า “ผู้อํานวยการหัวหน้า
หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” 
 

/มติสภามหาวิทยาลัย… 
 
 



๑๔ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  แต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จํานวน ๔ หน่วยงาน ดังที่เสนอ  โดยให้ใช้ช่ือตําแหน่งให้ถูกต้อง 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอนุมัติ  - เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาปิดหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
 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  
และที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบปิด
หลักสูตรดังกล่าว 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร  ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
 มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 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          
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอว่า  จากการพิจารณา พบว่ารายวิชาที่
เปิดสอนกับวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน  และต้องการทราบรายละเอียดของรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 
รวมทั้งขอให้ระบุช่ือวิชาเลือกด้วย          
       ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า  เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงขอให้นํา
รายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่  พ.ศ . ๒๕๕๕ สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์ นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไปด้วย 

/รองศาสตราจารย์กวี… 
 
 



๑๕ 
 

 รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์  อธิการบดี  แจ้งว่า  รายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตฯ จะเป็นแนวสัมมนา  ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในเล่มหลักสูตรแล้ว  แต่การนําเสนออาจจะสรุปน้อย
กินไป     
 มติสภามหาวิทยาลัย   ขอให้นํารายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  
 

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

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย     
 - 
 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ๗.๑  ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม  ดังน้ี 
 ๑)  เรื่องที่รัฐมนตรีลงนามแล้ว แต่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ เรื่องเกณฑ์เก่ียวกับ           
การส่งผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่จะกลับไปใช้เกณฑ์เดิม คือ ให้ส่งบทความวิจัย หรือตํารา หรืองานอ่ืนๆ 
ที่เทียบได้กับผลงานวิจัย  ซึ่งมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมของ นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เก่ียวกับเกณฑ์ที่กําหนดใหม่ในการส่งผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เช่น จะต้องเป็นผลงานใหม่ จะต้องมี
ความคิดริเริ่ม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น รวมทั้งมีความต้องการให้นํางานวิชาการรับใช้ทางสังคมมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการขอเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยประเด็นดังกล่าว จะนําเข้าที่ประชุม กพอ. อีกครั้ง   
 ๒)  มีการศึกษาว่ากรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีขั้นทะลุ เช่นครูที่บรรจุ
จากระดับปริญญาตรีเมื่อปฏิบัติงานไปช่วงเวลาหน่ึงสามารถได้เงินเดือนในขั้นสูงขึ้นได้ โดยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนตําแหน่ง  
และมีการนํามาพิจารณากับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้วย  จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ทํางานเชิงรุก และ
พิจารณาว่าถ้าเป็นเช่นน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร  
   มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา… 
 
 



๑๖ 
 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐   น 
 
 
 
 
           (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม) 
 
 
 
 

          (นางสาววันวิสา  แย้มกระจ่าง) 
 
 
 
 
 

               (นายวัชระ  รักษาพล) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

                      (อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร) 
                                                                                  เลขานุการ                                                                

                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประช ุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕                     
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  

๓.๑ พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  และปรญิญา 
       สรปุเรือ่ง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา           
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  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 ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร-
บัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร” 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี          
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๒ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 สรุปเรื่อง 
              ตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํางบประมาณและการ
บริหารงบประมาณ ข้อ  ๑๗  “ให้มหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย  ในวงเงินไม่เกิน           
ร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณน้ัน….”  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม  ๒๕๕๕  มีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ดังรายละเอียดในเอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๗   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๓ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน   
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  สรุปเรื่อง 
              ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๑) สภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ “การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็น
งบประมาณประจําปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม  ๒๕๕๕  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  (ดังรายละเอียดในเอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๔ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ และเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ประมาณการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ไว้จํานวน ๓๙๐ คน  แต่เน่ืองจากมีผู้สมัครเข้าเรียนเกินเป้าหมาย  จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
รวมท้ังโครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องจ่ายงบประมารเพ่ิมเติม
สําหรับนักศึกษารุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณ           
เงินรายได้ สําหรับโครงการดังกล่าว   
 อน่ึง เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือก่อสร้างอาคาร  และติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศเป็นเงิน  ๘,๗๒๘,๒๓๗  บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) จาก
งบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) ของมหาวิทยาลัย ด้วย  โดยได้นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๕  มีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ดังรายละเอียดในเอกสารแยกเล่ม) 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

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

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณน้ัน” 

หมวด  ๓  ข้อ  ๒๒  วรรคสอง  “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

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

    
 



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๕ พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือ  
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และปรับเลื่อนเงินเดือน
ประจําปี ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว  โดยมีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
 ๑.  รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ ตําแหน่งอธิการบดี  ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของ
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๘๐,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล  ตําแหน่งรองอธิการบดี อธิการบดี  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน
เริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ 
สงิหาคม ๒๕๕๕ 

 ๓.  อาจารย์ตระกล   จันทสุนทร   ตําแหน่งรองอธิการบดี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร
ที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ   อมิตรพ่าย  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ ให้
ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท 
ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว ตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย์   ภู่สําลี   ตําแหน่งรองอธิการบดี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

 ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย   เทียนขาว  ตําแหน่งรองอธิการบดี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ   ฉ่ําพิรุณ  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ทั้งน้ี  ผู้บริหารตามข้อ ๑. – ๕. ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและเกษียณอายุราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเพ่ือให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินเดือนของ
มหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงพิจารณาให้ผู้บริหารตามข้อ ๑. – ๕. ได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 ประกอบกับ ด้วยเหตุผลที่ในขณะดํารงตําแหน่งผู้บริหารก่อนการเกษียณอายุราชการและการดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารหลังเกษียณอายุราชการ ยังคงมีภาระงานเท่าเดิม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงพิจารณา
กําหนดอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามอัตราเงินเดือน
เริ่มต้นที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประกาศฯ อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามรายช่ือผู้บริหารฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ           
การประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้           
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 “ข้อ ๓  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  คณะกรรมการ หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” 
 “ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรหน่ึง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

  ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร แล้วเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ....” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารฯ 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๖ พิจารณาการกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเทพสตรีท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานฯ น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตําแหน่งผู้อํานวยการหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับอัตรา
เงินเดือนเร่ิมต้นในอัตรา ๕๕,๐๐๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ           
เพ่ือพิจารณาต่อไป   
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕  
   “ข้อ ๔ หัวหน้าหน่วยงาน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๕๕,๐๐๐ – ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดย
จัดทําเป็นประกาศของหน่วยงานในกํากับ 
     ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดค่าตอบแทนหัวหน้า
หน่วยงาน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับฯ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๗ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายแบบพิธีการ 
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายแบบพิธีการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
ต่อไป  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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
  ให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวิทยฐานะ พ.ศ. ....   
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๗  
ตุลาคม ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการให้อาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวิทยฐานะ พ.ศ. ....  และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ต่อไป  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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
             

 ๓.๙ พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงาน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....  
              สรุปเรื่อง 
 ด้ วย  มหา วิทยาลั ยฯ  ไ ด้ พิ จารณาแล้ ว เ ห็นควร กํ าหนดใ ห้มี ร่ า ง  ระ เ บียบมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....  และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ           
เพ่ือพิจารณาต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑. พิจารณาเห็นชอบ  

  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๐  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
  ประจําตําแหน่งวิชาการ สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 
 สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นตํ่าของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ เสนอ           
ซึ่งมีข้อเสนอว่าควรมีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการด้วย  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติ
ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งวิชาการ สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ขึ้น จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให ้          
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี           
ที่เก่ียวข้อง” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๑  พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้ว  มีมติเห็นว่าเพ่ือให้การดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  แต่งต้ังอนุกรรมการสรรหาอธิการบดี 

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



 
การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
                

 ๓.๑๒  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  ๑๐/๒๕๕๕     

                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                  สรปุเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕  ผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  และผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม  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  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  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 กันยายน  ๒๕๕๕  
 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ประจําเดือน กันยายน 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  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  มหาวทิยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม 
                  สรปุเรื่อง 
                ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕           
ได้มีมติกําหนดระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย เรื่อง มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม และมหาวิทยาลัยฯ    
ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานเรื่องกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม ตามคําสั่งฯ ที่ ๕๒๓๘/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๙  ตุลาคม  
๒๕๕๕  โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว  จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ดังรายละเอียดในเอกสารแยกเล่ม) 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕     
                  วันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕            

                                            

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

 


