
การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 5/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่ 5/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
     - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๕9 วันท่ี 22 เมษายน 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
     3.3  พิจารณาการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ผูบริหาร  
     3.4  พิจารณากําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหกรอบความตองการคณาจารย 
เปนรายสาขาวิชา เพ่ือประโยชนในการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
        3.5  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ  
และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
     3.6  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
         - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนเมษายน 2559 ปงบประมาณ 2559 
    
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     6.1 พิจารณารายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน 
การเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

   -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๕9  
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงเปนไปตาม    

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ          
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา            
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ              
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

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. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 9 
หลักสูตรและการสอน 6 
รัฐประศาสนศาสตร 3 
การจัดการ 4 

รวมท้ังส้ิน 22 
 

 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 

รวม 21 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 2 
รวมท้ังส้ิน 23 
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 3.2  พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในปฏิบัติงานตามพันธกิจ               
ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตและมหาวิทยาลัยรับใชสังคม การดําเนินนโยบายการเงิน             
การคลังท่ีสอดคลองกับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และการนํานโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยไปสู          
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปงบประมาณ 2560 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ           
เกิดประสิทธิผลอยางแทจริง และเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดใชกรอบในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการ            
นโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม                
2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  อนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.3 พิจารณาการจางพนักงานในสถาบันอุดมศกึษาประเภท ผูบริหาร  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๗ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดี และคณบดี 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดยกําหนดอัตราการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดี รองศาสตราจารยนันทนา แจงสุวรรณ 
ใหไดรับในอัตรา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตําแหนงคณบดี ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน ใหไดรับ           
ในอัตรา จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  กลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดพิจารณาตรวจสอบพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
   “มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี้ 
    (ก) ตําแหนงวิชาการ ซ่ึงทําหนาท่ีสอนและวิจัย ไดแก 
     (๑) ศาสตราจารย 
     (๒) รองศาสตราจารย 
     (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
     (๔) อาจารย 
     (๕) ตําแหนงอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
    (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
     (๑) อธิการบดี 
     (๒) รองอธิการบดี 
     (๓) คณบดี... 
   มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง            
ตามมาตรา ๑๘ หรือตําแหนงอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา              
๖๕/๑ ได” 
   ท้ังนี้ เนื่องจากรองศาสตราจารยนันทนา แจงสุวรรณ และผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ แกวเงิน 
ไดเกษียณอายุราชการเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยฯ ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี เรื่อง อัตราการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงอธิการบดี และคณบดี จึงถือวาไดมีการจางอธิการบดี และคณบดีเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ในการนี้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เ พ่ือพิจารณาการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภท ผูบริหาร ตําแหนงอธิการบดี และคณบดี ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตอไป             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๖๕/๒ 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาเห็นชอบการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ผูบริหาร 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.4  พิจารณากําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหกรอบความตองการคณาจารย 
เปนรายสาขาวิชา เพ่ือประโยชนในการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศกึษา 
 

  สรุปเร่ือง  
    ดวย ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 18 
ธันวาคม 2557 ขอ 4 กําหนดวา “ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผน
อัตรากําลังระยะ 4 ป โดยกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชา                 
ท่ีชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป”  
   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหกรอบความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชา 
เพ่ือประโยชนในการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(๕).6/ว1086 
ลงวันท่ี 5 กันยายน 2556 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ขอ 4 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาเห็นชอบกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหกรอบความตองการคณาจารย 
เปนรายสาขาวิชา เพ่ือประโยชนในการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.5  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบตั ิหลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....                   
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2559 นั้น 
  เนื่องดวย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาตรวจสอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....     
มีขอสังเกตท่ีขอใหคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชวยพิจารณาอีก
ประการหนึ่ง คือ เรื่อง การรักษาการตามขอบังคับวาควรจะเปนนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี ตามหลัก  
ท่ีถือปฏิบัติ ถาเปนขอบังคับท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย จะใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ ยกเวนเรื่องเก่ียวกับ
ตัวนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตรง 
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดประชุมพิจารณา
ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 เสร็จเรียบรอยแลว 
โดยมีมติ  
  1. เห็นชอบใหมีการปรับปรุง แกไข รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะของนายก             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้  
   จากเดิม   
   “ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง              
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด” 
   แกไขใหมเปน 
   “ขอ 10 ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด” 
   เหตุผลในการแกไข 
   (1)  เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติให “มาตรา 
18 (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ” 
   ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะเปนประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะเปนผูเสนอ
เรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และสอดคลองกับ
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... ไดกําหนดไวใน “ขอ 9 ใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตาม
มาตรา 18 (๘) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตอไป”  
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   (๒) ท่ีตัดอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
เนื่องจากอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ มีคณะกรรมการตามขอ 6 และ
ขอ 7 เปนผูมีอํานาจดําเนินการอยูแลว 
  2. มอบเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
เสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ท่ีไดปรับปรุงแกไขใหมตามมติคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจํา            
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาลงนามตอไป  
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๖ วรรค สี่ ระบุวา คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบยีบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6 พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย กลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดพิจารณาตรวจสอบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕4๗ ขอ  ๑๔ และ ขอ ๑๕ แลว เห็นวา
ควรปรับปรุงแกไขการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน ถูกตอง และมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
  “มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

   - 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 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 4/2559 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนเมษายน 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 ประจําเดือนเมษายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนเมษายน 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  6.1 พิจารณารายงานผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน 
การเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลงัการเขาสูประชาคมอาเซียน 
   

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) ไดจัดสงหนังสือเรื่อง 
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน                  
ตามหนังสือท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) ท่ี ทปสท. 021/2559 ลงวันท่ี 
25 เมษายน 2559 แจงวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ไดมีมติเม่ือป 2557 ใหสถาบันอุดมศึกษา ปรับเปลี่ยนเวลาการเปดภาคเรียน              
ตามมหาวิทยาลัย (จากเดิมมิถุนายน ไปเปนสิงหาคม) เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน หลังจาก 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษา ไดปรับเปลี่ยนไปเปด-ปดภาคเรียนตามอาเซียนเปนเวลาเกือบครบสองปการศึกษาแลว ท่ีประชุม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) จึงไดจัดทําวิจัย เรื่อง “ผลกระทบการปรับเปลี่ยน         
การเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา หลายอยางไมได
เปนไปตามท่ีคาดหวังไว เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย การศึกษาตอ เนื่องจากปจจุบันประเทศตางๆ             
ในอาเซียนยังมีการเปด-ปดภาคเรียนไมตรงกัน จํานวนภาคเรียนก็ไมเทากัน และท่ีสําคัญหลักสูตรก็แตกตางกัน                
แมจะเปดภาคเรียนใหตรงกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย ก็คงทําไดยาก ในขณะเดียวกันกลับพบปญหาและ
ผลกระทบมากมายท่ีสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไมสามารถแกไขได เชน ระบบงบประมาณท่ีไมสอดคลองกับการเปด
ภาคเรียนวงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยไมสอดคลองกับภาคเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ของสาขาการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับโรงเรียนในสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอนุมัติจบ การสมัครงาน สภาพอากาศท่ี
รอนจัดทําใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ กระทบกับคาไฟฟาของสถาบัน สาขาทางการเกษตรไมสามารถ
ดําเนินการได นอกจากนี้ ยังกระทบกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ดังนั้น ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย
และขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559                   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีมติเสนอใหรัฐบาล สถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษา              
ทุกระดับ ควรหาแนวทางรวมกันในการแกปญหาเหลานี้ไดเห็นควรสถาบันอุดมศึกษากลับมา เปด-ปดภาคเรียนตามเดิม 
เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีปรากฏตามผลการวิจัยดังกลาว 
  ในการนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบ          
จากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 5/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๕9 

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

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

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

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

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

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


