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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

คร้ังที่ 1/๒๕61 
วันศุกรที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 

 ณ หองประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  
------------------------ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต               
 3.2  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 3.3  พิจารณาแผนยุทธศาสตรหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2561 – 2565  
 3.4  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
 3.5  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1  รับทราบรายงานกระบวนการพิจารณา (อานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด) คดีหมายเลขดําท่ี                             
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คํารองท่ี 
คบ.118/2560 คําสั่งท่ี คบ.247/2560 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือแจงคําสั่งศาล สํานักงาน          
ศาลปกครองกลาง ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 
 5.2  รับทราบขอพึงระวังเก่ียวกับเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
 5.3  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนธันวาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 
 1.1…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 

1.๒ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
 

1.๓ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม  
เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารหนา 1 - 35) 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………........................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
   - เอกสารประกอบวาระนี้ แจกในท่ีประชุม - 
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 3.2  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
  

       สรุปเร่ือง 
 ดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน ประกอบดวย 
  1. รองศาสตราจารยชนศักดิ์  บายเท่ียง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญปลูก  ชายเกตุ   ผูทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. วาท่ีรอยโทจตุรงค  ศิริพานิชกร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๔. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๕. รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2558 และคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ท่ี 30/2560 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2560 จะครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ในวันท่ี 22 
มกราคม 2561      
              ตามขอบังคับฯ วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย       
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 ขอ ๔ ระบุวา “คณะกรรมการ ประกอบดวย  
 (๑ )  ประธาน ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยแต งตั้ ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย                 
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
 (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ    
สภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญดานการเงินการบัญชี ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการจัดการและพัฒนาองคกร ดานการวัดผลและประเมินผล 
   ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนรองประธาน 
   ใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานกิจการสภามหาวิทยาลัยเปน
เลขานุการ และใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ” 
 ขอ ๖ ระบุวา “ประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได” 
              ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๔๙ มหาวิทยาลัย จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 (เอกสารประกอบการพิจารณามอบในวันประชุม) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง           
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาแตงตั้งประธาน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  ๒.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
  ๓.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………..………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.3  พิจารณาแผนยุทธศาสตรหนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2561 – 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใหกับประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัดสิงหบุรี สุพรรณบุรี 
ชัยนาท และพ้ืนท่ีใกลเคียง เปนศูนยเรียนรูในการพัฒนาทองถ่ินตามศาสตรพระราชา และศูนยฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
เพ่ือใหผูเรียนพ่ึงพาตนเองได สามารถอยูในทองถ่ินไดอยางพอเพียง โดยรวมมือกับเครือขายปราชญชาวบาน 
หนวยงานในทองถ่ินในการจัดการหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค            
เพ่ือผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐาน พัฒนาดานวิจัยและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตอบสนองความตองการทองถ่ิน 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหบริการดานบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน 
และสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และปรับปรุงถายทอดดานเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
  หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี            
ไดกําหนดการพัฒนาของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งฯ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ีสอดคลองไปในทิศทางและ
แนวทางเดียวกัน โดยมุงเนนการพัฒนาดานการบริการวิชาการ และการศึกษา ดังนี้ 
  Roda Map พ.ศ. 2561 พัฒนาและสรางฐานการเรียนรู 
    พ.ศ. 2562  ศูนยเรียนรูดานวิชาการ ภูมิปญญาชาวบาน และนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตามศาสตรพระราชา  
    พ.ศ. 2563  พัฒนาผลิตภัณฑบนฐานนวัตกรรม 
    พ.ศ. 2564 เชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร 
    พ.ศ. 2565  เปนศูนยดิจิทัล 
  ยุทธศาสตรหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการเปนแหลงเรียนรูตามศาสตรพระราชา              
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมขีดความสามารถดานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
  หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
      “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

 ๒. สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

.......................................................................................................................................................................................   
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 3.4  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนง
และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพบขอสังเกต การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน             
ในประเด็น กรรมการตองเคยดํารงตําแหนงหรือไมเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน มีวาระคราวละ ๓ ป              
ดังนั้น เพ่ือใหการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตอไปได ควรแตงตั้งบุคคลท่ีมีระดับตําแหนงทางวิชาการสูงสุด หรือ
บุคคลท่ีมีตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กรรมการท่ีเคยเปนรองอธิการบดี หากหมดวาระการดํารงตําแหนงบริหาร                   
จะไมสามารถเปนกรรมการได และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในลําดับท่ี ๒ และลําดับท่ี ๓ เคยมีประสบการณดํารงตําแหนง
ระดับสูง นั้น 
  คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ได มี การประชุ ม  
ครั้ งท่ี  ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาปรับแก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให ดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
พ .ศ .  ๒๕๕๕  ตามขอสั ง เกตของสภามหาวิทยาลั ย  จึ ง เห็นชอบใหยกเลิกความในขอ  ๓๐ วรรคหนึ่ ง  
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ งขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึนใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง 
ตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1  - 18) 
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบัง คับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 

    ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดระดับ
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  
 

  สรุปเร่ือง 
  เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 เก่ียวกับการแตงตั้งรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจําเปนตองออกฉบับใหม ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 
2561 ไดพิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบใหใหยกเลิกความในขอ ๑๔ วรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน “ใหอธิการบดีแตงตั้ง          
รองผูอํานวยการโดยคําแนะนําของผูอํานวยการ จากผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะ
แตงตั้งผูท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ” 
  ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1  - 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบัง คับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 

    ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี                   
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา              
ควรตองมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ท่ีสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1  - 17) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560                 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕61 
วันศุกรท่ี 19 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานกระบวนการพิจารณา (อานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด) คดีหมายเลขดําที่                             
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.229/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุด คํารองที่ คบ.118/2560 คําสั่งที่ คบ.247/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
แจงคําสั่งศาล สํานักงานศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชมุครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
พิจารณาหมายแจงกําหนดนัด ฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอน             
การพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 จากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลข
แดงท่ี บ.229/2560 และมีมติ เห็นชอบมอบอํานาจใหนิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูแทนนายก         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดี ท่ี 1 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 เขารวมฟง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 ตามหมายแจงกําหนดนัดจากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี 
บ.229/2560 ลงวันท่ี 28 พฤศจกิายน 2560 และขอคัดถายสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของจนเสร็จการ นั้น 
  นิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดดําเนินการ           
เขาฟงคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดคํารองอุทธรณคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ฉบับลงวันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 ตามหมายแจงกําหนดนัดจากศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 พรอมคัดถายสําเนา
รายงานกระบวนการพิจารณา (อานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด) คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี          
บ.229/2560 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 และคําสั่งศาลปกครองสูงสุด คํารองท่ี คบ.118/2560 คําสั่งท่ี คบ.
247/2560 ลงวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2560 เรียบรอยแลว   
  วันท่ี 12 มกราคม 2561 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงคําสั่งศาล จากสํานักงาน
ศาลปกครองกลาง ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 
ถึงนายสุเมธ  แยมนุน ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีท้ังสอง แจงใหทราบวา ดวยคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง 
ลงวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2560 ซ่ึงไดอานเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 โดยมีคําสั่งจําหนายคํารองอุทธรณคําสั่งทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีท้ังสองออกจากสารบทความ  
  ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หนา 1 - 21) 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. รับทราบรายงานกระบวนการพิจารณา (อานคําสั่งศาลปกครองสูงสุด) คดีหมายเลขดําท่ี                             
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
  2. รับทราบคําสั่งศาลปกครองสูงสุด คํารองท่ี คบ.118/2560 คําสั่งท่ี คบ.247/2560 ลงวันท่ี 
9 พฤศจกิายน 2560 
  3. รับทราบหนังสือแจงคําสั่งศาล สํานักงานศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.229/2560 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 

 4. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………................ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕61 
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 5.2  รับทราบขอพึงระวังเกี่ยวกับเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา  
  

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงหนังสือท่ี ศธ 0509(4)/ว 1932 ลงวันท่ี 
15 ธันวาคม 2560 แจงขอพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ใหมหาวิทยาลัยทราบและใชเปนแนวทางสอบทาน
การปฏิบัติ นั้น 
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดนําเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอพึงระวัง
เก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และ
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวา เก่ียวของกับการดําเนินการ
ของสภามหาวิทยาลัย จึงใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และใชเปนแนวสอบทานการปฏิบัติ ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 3) 
  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. รับทราบ ขอพึงระวังเก่ียวกับเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 

 2. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..........… 
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 5.3  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนธันวาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววา การรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ           
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี              
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย นั้น กองคลังไดจัดทํารายงานการรับ - 
จายงบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)                     
เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนธันวาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนธันวาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หนา 1 – 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
ผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประจําเดือนธันวาคม 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  

๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

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