
การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 8/๒๕๕9 
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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่ 8/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕๕9 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
     3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา 
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2) จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
     3.3  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....    
     3.4 พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา 
ข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     3.5 พิจารณาแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ในการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.6 รายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.๗ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วาระเพ่ิมเติม) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      6.1 ขอมูลกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง กับความกาวหนาในการนํานโยบาย Reprofiling 
ไปสูการปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
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     - 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

  -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/๒๕๕9  

ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต 
 ดวย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต 

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑           
และไดผานความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี             
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 โดยมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต            
และปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้  

 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   รัฐประศาสนศาสตร 1 - 1 
   การบรหิารการศึกษา - 13 13 
   การสอนภาษาอังกฤษ - 1 1 
   วิทยาศาสตรศึกษา - 1 1 
   หลักสูตรและการสอน - 2 2 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ - 6 6 
   รัฐประศาสนศาสตร - 1 1 
   การจัดการ - 2 2 

รวมท้ังส้ิน 1 26 27 
 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 ปริญญาบัณฑิต เอกสารประกอบการพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ จะมอบใหทานในวันประชุม     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................      
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 3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา 
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2) จากหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
โดยมีการเปดรับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาท่ี 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ไดเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2) จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง              
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นักศึกษาจํานวน 23 คน เปนเงินรายไดท้ังสิ้น 
184,000 บาท ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัย 
ทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําป
งบประมาณนั้น…” 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย               
จากงบประมาณเงินรายไดจากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2)                
จากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 147,200 บาท                
(หนึ่ งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ท้ั งนี้  ไดผ านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน                         
และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559                  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ           

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน          
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.3  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเปนตองออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... เพ่ือใชสําหรับ                 
การเบิกจายคาตอบแทน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาท่ีพัก และคาเดินทางของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุม
ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจาย
คาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... และมอบใหเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกไขใหเปนไปตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาตอไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบงัคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี                   
ท่ีเก่ียวของ” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย อัตราการจายคาตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....ท่ีเสนอ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา 
ข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  เพ่ือเปนสวัสดิการ และเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ                  
ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
เปนเรื่องๆ ก็ได” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕47 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
     “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงต้ัง อัตราคาจางและ
คาตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ และการรองทุกข และการอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
  3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      “ขอ 9 อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของพนักงานใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติสภามหาวิทยาลัย...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือน 

ข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ในการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศกึษา สังกัดคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ         
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 18 
ธันวาคม 2557 ขอ 4 กําหนดวา “ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผน
อัตรากําลังระยะ 4 ป โดยกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายวิชาท่ีชัดเจน 
และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป” ประกอบกับ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559             
เห็นชอบการกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหกรอบความตองการคณาจารยเปนรายวิชา เพ่ือประโยชนใน                 
การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ            
ท่ีกําหนดไวตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(5).6/ว 1086 ลงวันท่ี 5 กันยายน 
2556 และมอบใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ และไดมีมติใน   
การประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559  
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังกลาวขางตนแลว 
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในหลายๆ หลักสูตรและ                   
มีขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลา จึงไมอาจจัดทําแผนอัตรากําลังของทุกคณะใหแลวเสร็จพรอมกันไดทันเวลา 
  อนึ่ง จากการสํารวจขอมูลบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 2559 นี้ พบวา            
มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะขอตอเวลาราชการไดเพียง 1 ราย บุคลากรทานนี้  
สังกัดอยูในคณะครุศาสตร เพ่ือใหทราบกรอบความตองการคณาจารยเปนรายวิชาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยฯ 
จึงเรงรัดจัดทําแผนอัตรากําลังของคณะครุศาสตรใหแลวเสร็จกอนคณะอ่ืนๆ ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหเปนประโยชนตอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการไดมีขอมูลในการพิจารณาตอเวลาราชการ          
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและเปนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวของตอไป 
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ของคณะครุศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีเพ่ือพิจารณา จํานวน 1 คณะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 18 
ธันวาคม 2557 ขอ 4 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ในการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน               

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 8/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๕9 

 3.6 รายงานการตรวจสอบการจดัการศึกษาหลกัสตูรระดับปริญญาตรี หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2559 ไดมีมติ มอบมหาวิทยาลัยฯ รับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการในประเด็นสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหา              
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ในดานการดําเนินการตรวจสอบการจัด              
การเรียนการสอนในทุกหลักสูตร เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร             
ท้ังในระดับระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร       
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบและใหความเห็น 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลยั และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. เพ่ือทราบและใหความเห็น 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.๗ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สรุปเร่ือง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใหไดมา
ซ่ึงกรรมการสรรหาฯ ตามขอ ๖ (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป ท้ังนี้ 
ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภายในเกาสิบวัน นับตั้งแต
วันท่ีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น  

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสรรหาฯ ตามขอ ๖ (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  
เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 
ลําดับท่ี รายนามคณะกรรมการ องคประกอบคณะกรรมการ ตําแหนง 

๑ รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย ดร.นันทนา  แจงสุวรรณ   อธิการบดี กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   กรรมการ 
๔ ดร.นุรักษ  มโนสุจริตธรรม   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย   
กรรมการ 

๕ ศาสตราจารยประดิษฐ  พงศทองคํา   รองอธิการบดี ท่ีไมไดเปนกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย  จํานวน ๒ คน 

กรรมการ 
๖ ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ  เจียรวิชญกุล   
๗ ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง คณบดี ท่ีไมไดเปนกรรมการ           

สภามหาวิทยาลัย  จํานวน ๒ คน 
กรรมการ 

๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ 
๙ อาจารย ดร.จุติรัช  อนุกูล ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ท่ีไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
จํานวน ๑ คน 

กรรมการ 

๑๐ อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา บุคลากรประเภทคณาจารยประจํา  
จํานวน ๒ คน  

กรรมการ 
๑๑ อาจารย ดร.เสาวนีย ศรีกาญจนารักษ   
๑๒ นายสมชาย  แกวเกิด   บุคลากรประเภทขาราชการ และ

พนักงาน จํานวน ๑ คน 
กรรมการ 

๑๓ ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปน
เลขานุการคณะกรรมการ 

เลขานุการ 

ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการใหไดมา ซ่ึงนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ี  
ของสภามหาวิทยาลัย” 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๖ 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

  - 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 8/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 6.1 ขอมูลกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง กับความกาวหนาในการนํานโยบาย
Reprofiling ไปสูการปฏบิัต ิ
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพ่ือ
รองรับกับประเด็นการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศและหลุดพนจาก Middle income trap 
ภายในระยะเวลาเวลา 15 – 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง จึงไดรวมระดมความคิดเห็นกันจัดทําขอมูล
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง กับความกาวหนาในการนํานโยบาย Reprofiling ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงไดผาน 
ความเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุมใหม จํานวน              
5 ครั้ง และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรียบรอยแลว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงนําเสนอขอมูลกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง กับความกาวหนา 
ในการนํานโยบาย Reprofiling ไปสูการปฏิบัติ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและใหความเห็น ดังรายละเอียด         
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา          
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                   
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาขอมูลกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง กับความกาวหนาในการนํานโยบาย

Reprofiling ไปสูการปฏิบัติ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 8/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

๗.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๔ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

๗.๕ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


