
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดเพชรบรุ ี

------------------------ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ      

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     ๓.๒   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจํา 
   หลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ... 
     ๓.๓   พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง 
   พนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ...  
     ๓.๔   พิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การบริหารงาน และการ 
   ดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง 
     ๓.๕  พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง 
   การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
     ๓.๖ มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดหา จัดสรรรายได้ 
   และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
     ๓.๗  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
     ๓.๘  พิจารณาทบทวนแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดหน้าที่ 
   และความรับผดิชอบของสาขาวิชา ภายในภาควิชาและคณะและผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า 
   สาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ๓.๙   พิจารณาการจัดทําคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
    

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  - 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.๑   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
     ๕.๒  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑  แนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๖  

บรรทัดที่ ๑๗ 

“…ส่วนการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี...” 

“…ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องให้เสร็จ
ทันเวลา ครม.สัญจร ส่วนการปรับปรุง
อาคารสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๕ 

“…โรงอาการ...” “…โรงอาหาร...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๒ 

“…ถานที่...” “…สถานที่...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๙ 

“…พบว่าบางห้องติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ...” 

“…ไม่มีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ หรือ 
เครื่องปรับอากาศชํารุดใช้การไม่ได้หรือไม่
เต็มประสิทธิภาพ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๓๐ 

“…เพ่ิมเติมในการจัดทํา...” “…เพ่ิมเติมให้ครบทุกห้องในการจัดทํา...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๓๒ 

“…พิจาณา...” “…พิจารณา...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๑ 

“…ดังน้ัน จุดประสงค์ของการต้ัง 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังมี
สถานะเป็นอย่างไร หากจุดมุ่งหมาย
ของการจัดต้ังศูนย์การศึกษายังไม่
ชัดเจน  
ควรชะลอไว้ก่อนหรือไม่...” 

“…ดังน้ัน ในขณะที่การดําเนินการของ
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังยังมี
สถานภาพที่ไม่ชัดเจน ดังน้ัน จึงขอให้
ชะลอการใช้งบไว้ก่อนได้หรือไม.่..” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๒๐ 

“…กรณีสํานักงาน...” “…หากสํานักงาน...”  

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ 
หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๒๗ 

“…จึงต้องการให้มีการเตรียมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย...” 

“…ต้องการให้มหาวิทยาลัยจดัส่งเอกสาร 
ร่างนโยบาย ข้อบังคับ ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ
อ่ืนๆ ที่จําเป็นต่อการระดมสมองในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง และที่ซึ่งต้องใช้ประกอบการประชุม  
ให้กรรมการสภาฯ ได้มีเวลาในการพิจารณา
ล่วงหน้าแต่เน่ินๆก่อนถึงเวลาที่มีการประชุม...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ 
หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๑๙ 

“…ล่วงหน้าและจําทํา...” “…ล่วงหน้าและจัดทํา...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๙ 
หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๒๔ 

ไม่ม ี

“…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา  
 เรียนถามนายกสภาฯ ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบของสภาฯ ประเภท ผู้แทน
คณาจารย์ จะได้รับโอกาสในการเป็นหน่ึง 
ในคณะอนุกรรมการร่างนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ 
 
ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรสีอ้าน ได้สอบถามและ
หารือสภาฯ ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา 
ขอโอกาสน้ี สภาฯ จึงมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชนะ ปรีชา กรรมการฯประเภทตัวแทนคณาจารย์
ได้มีโอกาสดังกล่าวน้ีด้วย 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา อ้างถึงเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาฯ ปรากฏคําที่ใช้ใน
เอกสารว่า “นโยบายสภามหาวิทยาลัย” จึงขอ
เรียนถามสภาฯ เพ่ือขอความชัดเจนและ 
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า “นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย” และ “นโยบายของ
มหาวิทยาลัย” มีความแตกต่างกันหรือ
เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร และสมควรใช้คําใด
จึงจะเกิดความเข้าใจที่ชัดแจ้ง 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๙ 
หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๒๔ 

(ต่อ) 
ไม่ม ี

นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ ผู้ทรงคณุวุฒิ เสนอว่า ให้ตัด
รายช่ือกรรมการฯ ตัวแทนคณาจารย์ที่สภาฯ  
เพ่ิงมีมติ กําหนดให้เป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมการ 
ร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัยแล้วน้ันออกเสีย 
เพราะเหตุว่ากรรมการท่านน้ัน ไม่มีความเขา้ใจ 
ทํางานไม่เป็นจะไม่สามารถทาํงานได้ หากขืนให้มา
ทํางานจะทําให้สภาฯ เกิดปัญหาในการทํางาน 
 
ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรสีอ้าน แจ้งว่า กรรมการสภาฯ 
ทุกท่านมีสทิธิที่เท่าเทียมกัน หากกรรมการสภาฯ  
ท่านใดท่านหน่ึงไม่เข้าใจ ในเร่ืองใดก็ต้องทําให้เขาเกิด
ความเข้าใจที่ถกูต้อง และทําให้เขาสามารถทํางานใน
เรื่องน้ันให้ได้หากปล่อยเขาให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ทําให้เขาทํางานได้แล้วสภาจะดําเนินงานต่อไปได้
อย่างไร หากสภาดําเนินงานต่อไปไม่ได้ นายกสภาฯ  
ก็ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้เช่นเดียวกัน จากน้ัน 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ได้สรุปว่า “นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย” ก็คือ นโยบายของมหาวิทยาลัย น่ันเอง 
เพราะว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีหน้าที่ในการกํากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงต้อง
เป็นผู้กําหนด และร่างนโยบายของมหาวิทยาลัยขึ้นมา
เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๗.๑ 
หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๕ 

“…เป็นอย่างไร...” 
“…เป็นอย่างไร และ career path ของอาจารย์ผู้สอน
ในโรงเรียนสาธิตฯ จะเป็นอย่างไร...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๗.๓ 
หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๑๒ 

“…ดําเนินการพิจารณา...” 
“…นําเสนอประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการ
บริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวหน้า...” 

 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๗.๔ 
หน้าที่ ๒๐ บรรทัด ๑๗ 

“…จึงเสนอฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียม
ดําเนินการในสองเร่ืองอย่างไร...” 

“…จึงเรียนสอบถามและหารือสภา
มหาวิทยาลัยถงึความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานในสองเร่ืองน้ี...” 

 

 
 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

        มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
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การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  ได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่         
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

  ๓.๒   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์
         ประจาํหลักสูตรซ่ึงไม่เป็นข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือพนักงาน
          ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ... 
 
   สรุปเรื่อง 
   ด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังมิได้มีการกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับเงินเดือนในวุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาเอก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ และมีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจําหลักสูตร        
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
        “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
        “มาตรา ๑๘ (๑๒) “ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน           
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ             
มติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง” 
   
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์
ประจําหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ที่เสนอ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 
  ๓.๓    พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ 
   วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เทพสตรี พ.ศ. ... 
    
   สรุปเรื่อง 

  ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ... และเห็นควรเสนอ         
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๒)  ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงินการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี         
ที่เก่ียวข้อง” 
  ๒.  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้าง          
และค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ            
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ          
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ... ที่เสนอ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

  ๓.๔   พิจารณาการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี การบริหารงาน  
          และการดําเนินการต่างๆ ให้เปน็ไปตามข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง 
    
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่           
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การบริหารงานและการดําเนิน           
การต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
   คณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และศึกษาประวัติความเป็นมาในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ พบว่า 
   ๑.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๐ มีการกําหนดให้โรงเรียนสาธิต เป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิตในคณะ
วิชาครุศาสตร์ 
   ๒.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ มีการแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จํานวน            
๒ ส่วนราชการ คือ (๑) สํานักงานเลขานุการ และ (๒) โรงเรียนสาธิต 
   ๓.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์เป็น
สํานักงานคณบดีเพียงส่วนราชการเดียว แต่ไม่มีโรงเรียนสาธิตอยู่ในส่วนราชการใด 
   คณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
   ๑.  เห็นชอบในหลักการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานท่ีอยู่
ในส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ และมีการบริหารงานรูปแบบพิเศษ โดยเน้นการบูรณาการทางวิชาการจากทุกส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแต่เดิมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เคยเป็นส่วนราชการอยู่ในคณะครุศาสตร์ 
   ๒.  เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดทําร่างข้อบังคับการ
จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีคณะกรรมการที่มาจากคณะผู้บริหาร คณะทั้ง ๖ คณะและ
โรงเรียนสาธิตฯ พิจารณาร่วมกันศึกษารูปแบบการจัดต้ังและศึกษารูปแบบการจัดการทางวิชาการแบบบูรณาการ 
   ๓.  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แก้ไขในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ เป็นสํานักงานคณบดี และโรงเรียนสาธิตฯ 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
    “มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขตบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
             “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

  
  ๓.๕   พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ 
   แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
    
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการพิจารณาเสนอ
ร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
   บัดน้ี คณะกรรมการร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖             
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการจัดทําร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอร่าง ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ” 
      “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
     
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๖ มอบอํานาจให้อธิการบดเีป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดหา  
   จัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   
 
   สรุปเรื่อง 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความประสงค์ในการจัดหา จัดสรรรายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น การบริการถ่ายสําเนาเอกสารให้กับนักศึกษาที่มาติดต่อหน่วยงาน  
การขายใบสมัครสอบคัดเลือก การบริการถ่ายรูปให้กับนักศึกษา เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดหา จัดสรรรายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณามอบอํานาจให้อธิการบดี
เป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดหา จัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์ของมหาวิทยาลัย             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย 
   ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดําเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       “ข้อ ๗ ในการจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย            
ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยอาจมอบให้
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเง่ือนไขที่กําหนด” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๗  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม 

     สรปุเรื่อง 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับงบประมาณให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สูง ๙ ช้ัน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เน่ืองจากผู้รับจ้างทิ้งงาน
ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องดําเนินการหาผู้รับจ้างใหม่และปรับปรุงใบประมาณราคาใหม่ (BOQ) เน่ืองจากราคา
เดิมไม่มีผู้ใดย่ืนซอง และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเงินสะสมเพ่ือสมทบการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้ง ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๕๓,๒๑๒ บาท ครั้งที่ ๒ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ ๘,๗๒๘,๒๓๗ บาท 
   เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างทิ้งงานก่อสร้าง ซึ่งขณะน้ีมีวงเงินคงเหลือเพ่ือ
ดําเนินการก่อสร้าง ๒๓,๙๙๓,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบใบประมาณราคาใหม่ (BOQ) ใหม่     
ได้วงเงินเพ่ือดําเนินการก่อสร้าง ๓๒,๔๖๓,๒๑๒ บาท 
   มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สูง ๙ ช้ัน (ส่วนที่เหลือ) จากงบประมาณเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จํานวน ๘,๔๗๐,๒๑๒ บาท
(แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสิบสองบาทถ้วน)  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๖ แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

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

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม     
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้ประจําปี
งบประมาณน้ัน” 

        หมวด ๓ ข้อ ๒๒ วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
            ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

                    มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

๓.๘   ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาทบทวน
แก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เก่ียวกับคุณสมบัตขิอง
หัวหน้าสาขาวิชา 

 
   สรุปเรื่อง 
   ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สาขาวิชา ภายในภาควิชาและคณะและผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐  
   “ข้อ ๓ คุณสมบัติของหัวหน้าสาขาวิชา  
           ๓.๑  หัวหน้าสาขาวิชาจะต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในสาขา” 
   ข้อเท็จจริง สาขาวิชาบางสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยยังไม่มีความเข้มแข็ง
เพียงพอ ไม่มีความพร้อม หรือยังไม่มีเสถียรภาพที่มั่นคงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสาขาวิชา ทําให้ประสบ
ปัญหา มีอุปสรรคและไม่คล่องตัวในการวางแผน การบริหารจัดการ และการพัฒนาสาขาวิชาต้ังแต่ในระดับสาขาวิชา
และคณะ 
   กรณีตัวอย่าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มีบุคลากรตําแหน่งอาจารย์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) จํานวน ๕ คน ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) จํานวน   
๕ คน และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการบํานาญตามสัญญาจ้างภายหลังเกษียณอายุราชการ) จํานวน ๑ คน 
ในการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ครู ๕ ปี) หลักสูตรใหม่ ซึ่งได้ตกลง
วางแผนเลือกบุคลากรตําแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน ๕ คน เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  
   จากกรณีตัวอย่างส่งผลทําให้เกิดข้อจํากัดและความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนอัตรากําลัง และการบริหารจัดการต้ังแต่ระดับสาขาวิชาและคณะ เน่ืองจากการที่คุณสมบัติของ
หัวหน้าสาขาวิชามีข้อจํากัดไม่คล่องตัว มิได้ใช้ศักยภาพจากคุณวุฒิ ประสบการณ์และวัยวุฒิของบุคลากร อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล และวางแผนอัตรากําลังของสาขาวิชา             
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในภาควิชาและคณะและผู้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการพิจารณาตัดการเช่ือมโยงประเด็น “ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าสาขาจะต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเท่าน้ัน” ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

   “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
                ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาให้ความเห็น 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

                    มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

  ๓.๙   รับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย กรณี 
          นักศกึษาใหม่ ท่ีรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ภาคปกติ ๑/๒๕๕๖  
          ไม่มี/ไม่ไดร้ับ คู่มือนักศึกษา 
 
   สรุปเรื่อง 
   จากการสอบถามนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคปกติ      
๑/๒๕๕๖ เปิดการศึกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของทุกสาขาวิชาในทุกคณะ นับจนถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
นักศึกษาใหม่ ไม่มี/ไม่ได้รับ คู่มือนักศึกษา การดําเนินงานในเรื่องคู่มือนักศึกษานี้ เป็นความเสียหายร้ายแรงสําหรับ
นักศึกษาในฐานะผู้บริโภคได้ลงทะเบียนเรียน และจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อเปิด
ภาคเรียนนักศึกษายังไม่ได้รับคู่มือดังกล่าว การละเลยเพิกเฉยในเรื่องน้ีของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งบ่งช้ีว่านักศึกษากําลัง  
ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกลิดรอนสิทธิของผู้บริโภคท่ีพ่ึงได้รับการคุ้มครองตามหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และ
หลักธรรมาภิบาล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ด้วยเหตุดังกล่าวหากเกิดการขัดข้องหรืออุปสรรคในการจัดทําคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรแสดง
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้นักศึกษาทราบ ในฐานะท่ีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในกรณีดังกล่าว  
   สืบเน่ืองจากเรื่องดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ได้ทําหนังสือช้ีแจงว่า ได้จัดเตรียมต้นฉบับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะจัดทํา
เข้าสู่กระบวนการเป็นรูปเล่ม ณ ศูนย์การพิมพ์ของมหาวิทยาลัย แต่ได้รับการปฏิเสธการจัดพิมพ์ เน่ืองจากราคาในการ
จัดพิมพ์ที่ขออนุมัติไว้ เล่มละ ๑๐๐ บาท ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ และทางศูนย์การพิมพ์ฯ เสนอแนะว่า
ให้จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ปากเพรียว จังหวัดสระบุรี ด้วยเหตุดังกล่าว ทางผู้รับผิดชอบในการจัดทําคู่มือนักศึกษา ได้ติดต่อ  
ไปยังโรงพิมพ์ ยู โอ พี ที่เคยพิมพ์หนังสือ/ตํารา ที่เคยใช้บริการ โดยโรงพิมพ์เสนอราคาจัดพิมพ์เล่มละ ๖๖ บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) จึงได้ตกลงจัดพิมพ์หนังสือคู่มือดังกล่าวกับโรงพิมพ์ ยู โอ พี ด้วยวิธีพิเศษ โดยขณะน้ีคู่มือนักศึกษาได้
จัดพิมพ์เสร็จและแจกจ่ายให้กับนักศึกษาแต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว   
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ และพิจารณาให้ความเห็น ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาให้ความเห็น 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

                    มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
         เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
  ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการเงิน โครงการจัดการศึกษา
สําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๖.๑  พจิารณาแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยรบัใช้สังคมของมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร ประจําปี ๒๕๕๖ เสนอมอบฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูล เรื่อง มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม น้ัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอ แนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 


