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ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560  
   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    
 3.2 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 
ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี 
 3.3 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560  
ของนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี  
 3.4 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560  
ของนายอุเทน เรืองรุง ผูฟองคดี 
 3.5 พิจารณาทบทวนการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3.6 พิจารณารายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การยายนักศึกษาจากหนวยจัด
การศึกษานอกท่ีต้ัง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3.7 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๑ มีนาคม ๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60  
 3.8 พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 3.9 พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ แตงตั้ง การทําสัญญาจาง 
และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 3.10 พิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  
 ๓.11 พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 4.2 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/๒๕60 
วันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1 รับทราบหนังสือศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คําชี้แจง (วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา)          
คํารองท่ี คบ 118/2560 คดีหมายเลขดําท่ี บ. 97/2560 ของผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี   
 5.2 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
    6.1  การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 7.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) ครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 22 กันยายน 2560  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม

2560 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน          
การประชุม เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

  สรุปเร่ือง  
 ดวย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ปริญญาโท  
การบริหารการศึกษา - 16 16 
หลักสูตรและการสอน - 7 7 
การจัดการ - 1 1 
ปริญญาเอก  
รัฐประศาสนศาสตร 4 - 4 

 4 24 28 
 
 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ไดแก 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ  
  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาและงานวิทยานิพนธ ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2560 , 14 กุมภาพันธ 2560,                 

6 มีนาคม 2560 , 24 เมษายน 2560 และ 14 มิถุนายน 2560 
  2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2560 

และ 17 มีนาคม 2560 
  3) คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาครบถวน

ตามเกณฑแตละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพรผลงาน และพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 28 คน 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2560 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  

 3. สภาวิชาการ 
  สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบเสนอการใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน และ 

ปริญญาบัณฑิต จํานวน 24 คน แกผูสําเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 32 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 18 คน 
รวมท้ังสิ้น 50 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2553) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(หลักสูตรใหม  พ .ศ .  ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (หลักสูตรปรับปรุ ง พ .ศ .  ๒๕๕5)                                  
และหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
วาดวย การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย           
การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ
คณะครุศาสตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 -  ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต 2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - เทคโนโลยีบัณฑิต 13 
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 
 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
 -  บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 
 - นิเทศศาสตรบัณฑิต 5 

รวม 32 
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - นิติศาสตรบัณฑิต 10 
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 

รวม 18 
 

รวมท้ังส้ิน 
 

 

50 
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 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. คณะกรรมการประจําคณะ 
 ดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะในการประชุม               

ครั้งท่ี 7/2560 ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี ้
  1)  คณะวิทยาการจัดการ   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
  2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
  3)  คณะครศุาสตร   ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
  4)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560

   5)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
  6)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
 2. สภาวิชาการ 
 สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 50 คน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอไป 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 28 คน 
และปริญญาบัณฑิต จํานวน 50 คน  

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
 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 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

...................................................................................................................................................................................      
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 3.2 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่ งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่                  
บ.134/2560 ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560                
ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ระหวางนายพุมพันธ  ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผูถูกฟองคดีท่ี 4 คดีเรื่องนี้ ผูฟองคดีไดยื่นฟองผูถูกฟองคดีตอศาล โดยมีขอความตามสําเนาเอกสาร ดังนี้ 
  1. สําเนาคําฟองฉบับลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 (เอกสารหนา 3 - 13) 
  2. สําเนาเอกสาร ฉบับลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 (เอกสารหนา 14) 
  3. สําเนาคําขอถอนฟองในสวนคําขอทายคําฟองขอท่ี 1 – ขอท่ี 3 ฉบับลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2560 (เอกสารหนา 15 - 16) 
  4. สําเนาคําขอถอนฟองในสวนคําขอทายคําฟองขอท่ี 1 –ขอท่ี 5 ฉบับลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2560 (เอกสารหนา 22 - 23) 
  ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองในสวนขอทายคําฟองขอท่ี 1 ถึงขอท่ี 3 ตามคําฟอง
เดิม (ฉบับลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560) และคําขอทายคําฟองขอท่ี 1 ถึงขอท่ี 5 ตามคําขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟอง 
ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหนา 17 - 21) 
  คําขอผูฟองคดี สรุปดังนี้ 
   1. ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติยกคํารองทุกขของผูถูกฟองคดีท่ี 3 และมติเห็นชอบของ
ผูถูกฟองคดีท่ี 4 
  2. ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ผูถูกฟองคดีท่ี 3 และผูถูกฟอง
คดีท่ี 4 รวมกันชดใชคาเสียหายจากการไมตอสัญญาจางผูฟองคดี เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,867,800 บาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันฟองคดีเปนตนไป 
  ศาลปกครองกลาง ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4 ทําคําใหการแกคําฟอง
พรอมดวยพยานหลักฐาน 1 ชุด และจัดสงสําเนาคําใหการและสําเนาพยานหลักฐานอีก 1 ชุด รวม 2 ชุด ตอศาล
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนี้ (สิ้นสุดวันท่ี 30 สิงหาคม 2560)  

  ท้ังนี้ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง จะดําเนินการพิจารณาคดีดังกลาว
และรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 (เอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการ             
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง แจกในท่ีประชุม) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.134/2560 

ของนายพุมพันธ ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี ตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่                   
บ.136/2560 ของนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 และ
คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ระหวาง นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผูถูกฟองคดี ท่ี 5  
  คดีเรื่องนี้ ศาลไดมีคําสั่งรวมสํานวนคดีหมายเลขดําท่ี บ.139/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี       
บ.226/2560  เขากับสํานวนคดีหมายเลขดํา บ.136/2560 โดยใหสํานวนคดีหมายเลขดํา ท่ี บ.319/2559 
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 เปนสํานวนคดีหลัก และกําหนดใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูถูกฟองคดีท่ี 4 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูถูกฟองคดีท่ี 5  
  คําฟองท่ีศาลรับไวพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. คดีหมายเลขดําท่ี  บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 ศาลไดมีคําสั่ง
ใหรับคําฟองเฉพาะในสวนท่ีฟองขอใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ผูถูกฟองคดีท่ี 2 และผูถูกฟองคดีท่ี 3 ดําเนินการใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําสัญญาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 
2555 ตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงท่ี คบ.106/2560  
   ๒. หมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองในสวนท่ีฟองผูถูกฟองคดีท่ี 1 
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ผูถูกฟองคดีท่ี 4 และผูถูกฟองคดีท่ี 5 ตามคําขอทายคําฟอง ขอท่ี 4 และขอท่ี 5 ไวพิจารณา และ
อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองในสวนคําขอทายคําฟอง ขอท่ี 1 ขอท่ี 2 และขอท่ี 3 
     คําขอทายคําฟอง ขอท่ี ๔ และขอ ๕ ของคดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 มีดังนี้ 
   ขอท่ี ๔ ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติยกคํารองทุกขของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ และมติ
เห็นชอบของผูถูกฟองคดีท่ี ๔ (สภามหาวิทยาลัย) 
   ขอท่ี ๕ ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ 
และผูถูกฟองคดีท่ี ๔ (สภามหาวิทยาลัย) รวมกันชดใชคาเสียหายจากการไมตอสัญญาจางผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 1,899,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันฟองคดีเปนตนไป 
  ศาลปกครองกลาง ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๕  ทําคําใหการแกคําฟอง 
ในแตละคดี ดังนี้ 
  ๑. คดีหมายเลขดําท่ี บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 โดยใหทํา
คําใหการแกคําฟองเฉพาะในสวนท่ีฟองขอใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ผูถูกฟองคดีท่ี 2 และผูถูกฟองคดีท่ี 3 ดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตร ีเรื่อง หลักเกณฑการจัดทําสัญญาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2555       
   ๒. คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ใหทําคําใหการแกคําฟองในขอหาท่ีมีคําขอทาย     
คําฟองขอท่ี 4 และขอท่ี 5  
  พรอมดวยพยานหลักฐาน 1 ชุด และจัดสงสําเนาคําใหการและสําเนาพยานหลักฐาน อีก 1 ชุด 
รวม 2 ชุด ตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนี้ (สิ้นสุดวันท่ี 13 กันยายน 2560) (รายละเอียดคําสั่งเรียกใหทํา
คําใหการ หนา 1 – หนา 29) 
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  ท้ังนี้ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง จะพิจารณาคดีดังกลาวและ   
รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 (เอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการ             
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง แจกในท่ีประชุม) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขดําท่ี บ.136/2560 

ของนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี ตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่  
บ.222/2560 ของนายอุเทน เรืองรุง ผูฟองคดี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ศาลปกครองกลาง ไดมีหมายแจงกําหนดนัด คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2560 ระหวาง นายอุเทน เรืองรุง กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 4  
  คดีเรื่องนี้ ผูฟองคดีไดยื่นคําฟองและคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมตอศาล โดยศาลนัดไตสวน
วันท่ี 30 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 นาฬิกา ท่ีศาลปกครองกลาง ชั้น 2 หองไตสวน 1 หากผูถูกฟองคดีท่ี 4 
ประสงคจะคัดคานคํารองขอของผูฟองคดีดังกลาว ใหทําคําคัดคานพรอมกับจัดทําสําเนาคําคัดคานและสําเนา
พยานหลักฐานท่ีรับสําเนาถูกตองทุกหนา อีก 1 ชุด รวมเปน 2 ชุด ยื่นตอศาลกอนวันนัดไตสวนหรือนําไปยื่นตอ
ศาลในวันนัดไตสวน แตหากไดจัดทําคําคัดคานตอศาลวาไมมีเหตุท่ีจะคัดคานคํารองขอของผูฟองคดีโดยยื่นตอศาล
กอนวันนัดไตสวนแลว ผูถูกฟองคดีท่ี 4 จะไมไปใหถอยคําตอศาลในวันไตสวนก็ได จึงแจงมาเพ่ือทราบ (รายละเอียด
คําฟองและคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียม หนา 1 – หนา 63) 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง จะดําเนินการพิจารณาคดีดังกลาว
และรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 (เอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการ             
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง แจกในท่ีประชุม) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาการดําเนินการตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.222/2560 

ของนายอุเทน เรืองรุง ผูฟองคดี ตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณาทบทวนการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0549 (5).9/2778 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2560 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจงใหนายก                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทราบวา ตามท่ี ไดมีผูรองคดีตอศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี             
บ.97/2560 และศาลไดมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย (การประชุมลับ) ครั้งท่ี 3/2560    
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 ท่ีมีมติเห็นชอบใหเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงต้ังนางจินตนา  เวชมี ดํารงตําแหนง
อธิการบดีไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน ดวยเหตุดังกลาว จึงไมอาจ
ดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนางจินตนา  เวชมี ดํารงตําแหนงอธิการบดีตอไปได และกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ  
มีคําสั่งยกเลิกและแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใหมโดยไมปรากฏวาไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา เปนการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา
และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมลับ) 
ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 ท่ีมีมติเห็นชอบใหเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนางจินตนา  เวชมี ให
ดํารงตําแหนงอธิการบดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอสงเรื่องคืนเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด (เอกสารหนา 1 - 2)   
  ในเรื่องดังกลาว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการชี้แจงการตรวจสอบความชอบของ
กฎหมายในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหทราบวา 
การดําเนินการแตงตั้งคระกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมาและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบ ขอบังคับแลว  และหากตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณของสภามหาวิทยาลัยฯ เปนการ
ดําเนินการถูกตองแลว สภามหาวิทยาลัยฯ จะสงเรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนางจินตนา เวชมี ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดี ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการตามระเบียบราชการตอไป     
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ศธ 0549/2393 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
(เอกสารหนา 3 - 5) 
  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกคําสั่งท่ี 37/2560 เรื่อง 
การแกไขปญหา การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารหนา 6 -7 ) โดยความในขอ ๒ ของคําสั่งระบุ  ไวดังนี้ 
  ขอ ๒ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาใหมีความตอเนื่องและ     
เกิดประสิทธิภาพ ใหสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแตงตั้งบุคคลใดท่ีมิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะได สําหรับคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ   
   ความในวรรคหนึ่ง ใหนํามาใชบังคับกับผูซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ อยูในวันกอนวันท่ีคําสั่งนี้ใชบังคับ 
และผูซ่ึงอยูในกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงดังกลาวในวันท่ีคําสั่งนี้ใชบังคับดวย 
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ดวยเหตุแหงคําสั่งดังกลาวขางตน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการขอโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสงเรื่องขอโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการตามระเบียบราชการตอไป 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

   “มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย  และศาสตราจารยพิเศษ” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาทบทวนการขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 3.6 พิจารณารายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การยายนักศึกษาจากหนวย
จัดการศึกษานอกที่ตัง้ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  
  สรุปเร่ือง 
 จากมติสภามหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วาระท่ี 3.4 พิจารณาผลการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการตรวจประเมิน ไดมอบใหมหาวิทยาลัยรายงานตรวจสอบ 
การจัดการศึกษา กรณีการยายนักศึกษาจากหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยโดยรองวิชาการฯ ไดดําเนินการ ดวยการประชุมผูรับผิดชอบหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.ตาคลี และ 
อ.ชัยบาดาล รวมกับคณะตนสังกัดของหลักสูตร คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือจัดทําแผนการจัดการศึกษาแกนักศึกษาท่ียายเขามาจาก
หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.ตาคลี และ อ.ชัยบาดาล รวมถึงแนวทางแกไขตามขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รวมถึงดําเนินการชี้แจงคําความเขาใจกับนักศึกษาในหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งฯ ท้ัง 2 แหง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ        
การประชุม 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

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

   “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ 
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 3.7  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ระยะคร่ึงป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๑ มีนาคม ๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ (๕) ให            
คณะกรรมการฯ มีหนาท่ี “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ”     
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๑ มีนาคม           
๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60 ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปงบประมาณ ๒๕60 ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี           
๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ  
เฉพาะสวนท่ี ๑ ดานการพัฒนาองคกร และสวนท่ี ๒ ดานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลยั / คณะ ตามประเด็นดังนี้ 
  ระดับมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี 1 การพัฒนาองคกร ไดแก 
  ๑) การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  
  ๒) การสอบทานการตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสี่ยง 
  สวนท่ี ๒ ดานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ไดแก 
  1) ผลสัมฤทธิ์การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  2) จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

3) การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจําป 
ระดับคณะ 
สวนท่ี ๑ ดานการพัฒนาองคกร ไดแก การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  

 สวนท่ี ๒ ดานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการคณะ ไดแก 
  1) ผลสัมฤทธิ์การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  2) จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

3) การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจําป 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๑ มีนาคม ๒๕60) 
ปงบประมาณ ๒๕60 พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบวาระนี้ แจกในท่ีประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๕๐ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดีพรอมความเห็นเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุกป” 
             ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘   
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     “ขอ ๘ (๕) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งป และสิ้นปงบประมาณ” 
 ๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
        “ขอ ๔ ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๘ แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 
                      ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ใหเปนไป
ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนําหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้        
มาบังคับใชโดยอนุโลม” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๑ มีนาคม ๒๕60) ปงบประมาณ ๒๕60 และใหความเห็นเก่ียวกับรายงาน               
ท่ีเสนอ  

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

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
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 3.8  พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปจจุบันท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 
23 มิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ แลวนั้น 
  คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดําเนินการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ท้ังนี้  รายละเอียดการดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ และเอกสารประกอบการพิจารณา  
คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจกในท่ีประชมุ  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

       มาตรา ๑๘ (๑๐) “แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” 

 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๘ “ใหคณะกรรมการสรรหา มีหนาท่ีสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิ... แลวจัดทําเปนบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับอักษรพรอมประวัติ ขอมูลรายละเอียดท่ีใชประกอบการ

พิจารณา เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

             

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.9  พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง การบรรจุ แตงตั้ง                   
การทําสัญญาจาง และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และไดใชบังคับมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว และยังมิไดออก
ประกาศ การบรรจุ แตงตั้ง การทําสัญญาจาง และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจําเปนตองออกประกาศ 
มหาวิทยาลัย จึงเสนอราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ แตงตั้ง การทําสัญญาจาง และ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
ใหความเห็นชอบ ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติ 
เห็นชอบ ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ แตงตั้ง การทําสัญญาจาง และกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เสนอรางประกาศดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ  แตงตั้ ง                   
การทําสัญญาจาง และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม                 
(เอกสารประชุมหนา 1 - 20)  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ขอ 19 
   “การบรรจุ แตงตั้ง การทําสัญญาจาง และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทน
อ่ืนๆ ของพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน ใหคณะกรรมการบริหารเสนอ ก.บ.ม. ใหคําแนะนําตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือออกเปนประกาศ”  
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    ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ แตงตั้ง                   
การทําสัญญาจาง และกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.10 พิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จํานวน 2 ราย 
 

  สรุปเรื่อง 
  1. พิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนายอุเทน  เรืองรุง 
  ตามท่ี นายอุเทน เรืองรุง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย สังกัด หนวยจัด
การศึกษานอกท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไดมีหนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอใหทบทวนเรื่องการอุทธรณรองทุกข และขอยื่นสําเนาเอกสารประกอบ           
การพิจารณา ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาสั่งการมอบ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาเสนอความเห็นตอสภา
มหาวิทยาลัย นั้น  
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ไดดําเนินการพิจารณาเรื่องดังกลาว ในการประชุมครั้งท่ี 
15/2560 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เสร็จเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีมติ ไมทบทวนเรื่องรองทุกขของนายอุเทน  
เรืองรุง ผูรองทุกขเนื่องจากมีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองทุกข ไดยื่นฟองคดีปกครอง เปนคดีหมายเลขดําท่ี                  
บ.222/2560 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 และมอบเลขานุการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประชุมหนา 1 - 4) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนายอุเทน  เรืองรุง 
ตามท่ี คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เสนอ 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
    1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบการขอใหทบทวนเรื่องรองทุกขของนายอุเทน  เรืองรุง  

ตามท่ี คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เสนอ 
 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................     
...................................................................................................................................................................................      
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  2. พิจารณารายงานผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยจอมชัย            
เลิศอมรรัตน 
  ตามท่ี ผูชวยศาสตราจารยจอมชัย เลิศอมรรัตน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง 
อาจารย สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รองทุกข กรณีไมจัด
ตารางสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ไดพิจารณาสั่งการใหอธิการบดี กรุณาตรวจสอบขอเท็จจริงและหารือกับคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพ่ือแกไขปญหาหรือบรรเทาเหตุแหงการรองทุกขนี้ดวย นั้น  
  อธิการบดี ไดดําเนินการตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ โดยอธิการบดีไดมีบันทึก
ขอความถึงกลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เรื่อง กรณี ไมจัดตารางสอนในภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2560 ของผูชวยศาสตราจารยจอมชัย  เลิศอมรรัตน ตามหนังสือรองทุกขถึงนายก
สภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาเรื่อง              
รองทุกขของผูชวยศาสตราจารยจอมชัย  เลิศอมรรัตน ตามหนังสือรองทุกขถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 6 
ธันวาคม 2559 ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมาย สรุปความรองทุกขไดวา ผูชวยศาสตราจารย 
จอมชัย  เลิศอมรรัตน ผูรองทุกข อางวา ไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรและบุคลากรท่ีเก่ียวของ กรณี ไมจัดตารางสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ใหแกผูรองทุกข         
โดยไมไดรับคําตอบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยจอมชัย  เลิศอมรรัตน           
ผูรองทุกข ไดมีหนังสือสอบถามถึงการจัดตารางสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 สองครั้ง โดยเกรงวาจะสงผล
กระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูชวยศาสตราจารยจอมชัย  เลิศอมรรัตน ผูรองทุกข   
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ พิจารณาเอกสารคํารองทุกขคําแถลงการณดวยวาจาของ
ผูรองทุกข และเอกสารหลักฐานของผูรองทุกขท่ีสงตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ตลอดจนคําชี้แจงของ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฝายวิชาการ และหัวหนา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รวมท้ังเอกสารหลักฐานคําชี้แจงของมหาวิทยาลัย แลว เพ่ือความเปนธรรมแกผูรอง
ทุกข อาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา            
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 99 
ระบุวา 
   “เม่ือสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ตามขอ 92(1) แลว ถาเห็นวา...(4) 
สมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการได
ตามควรแกกรณี” 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ มีมติ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแจงการไมจัด
ตารางสอนใหผูชวยศาสตราจารยรอยเอกจอมชัย เลิศอมรรัตน ผูรองทุกข ทราบตามบันทึกขอความของ                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี มนส.693/2559 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง การไมจัดตารางสอนให
ผูชวยศาสตราจารยรอยเอกจอมชัย เลิศอมรรัตน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 โดยเร็วตอไป  (เอกสารประชุมหนา         
7  - 10) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการดําเนินการเรื่องรองทุกขของผูชวยศาสตราจารย         
จอมชัย เลิศอมรรัตน ตามท่ี คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เสนอ 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
    1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     

   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบการดําเนินการเรื่องรองทุกขของผูชวยศาสตราจารยจอมชัย เลิศอมรรัตน 

ตามท่ี คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เสนอ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................... ............     
...................................................................................................................................................................................      
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 ๓.1  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดประกาศแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แลวนั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ดําเนินจัดประชุมคณะกรรมการดังกลาว เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 
๒๕๖๐ เพ่ือใหคณะกรรมการเลือกประธาน จํานวน ๑ คน และเลือกรองประธาน จํานวน ๒ คน  

ผลการคัดเลือก ท่ีประชุมคณะกรรมการ มีมติดังนี้ 
 ๑.  นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  วงศเกษม รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล   รองประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแตงตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
 ๑.  นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  วงศเกษม รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล   รองประธานกรรมการ 
 ๔.  นายศิริพจน  พุกเจริญ   กรรมการ 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารยสุนทร  ศรีรักษา กรรมการ 
 ๖.  พันตํารวจเอกกลาณรงค  เผือกคุมกฤษ กรรมการ 
 ๗.  นางสุวรรณา  การุญ   กรรมการ 
 ๘.  นายสุภาพ  อุภัยพรหม   กรรมการ 
 ๙.  นายสุรพล  เคยบรรจง   กรรมการ 
 ๑๐.  นายลิขิต  สุนทรสุข   กรรมการ 
 ๑๑.  นางพัชนีย   พิชิตการณ  กรรมการ 
 ๑๒.  ประธานสภานักศึกษา   กรรมการ 
 ๑๓.  นายกองคการนักศึกษา  กรรมการ 

และขอเสนอแตงตั้ง อาจารยเฉลิมชัย หาญกลา รองอธิการบดี เปนเลขานุการ  
 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
 “มาตรา ๑๘ (10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” 
 2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ขอ ๔ “........................................................ 
   ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เปนประธาน  
และเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกสองคน เปนรองประธาน 
   ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ งรองอธิการบดีคนหนึ่ งตามคําแนะนําของอธิการบดี              
เปนเลขานุการ” 
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             ขอ ๙ ระบุวา “เม่ือสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว ใหอธิการบดีเรียก
ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับการแตงตั้ง 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการตามขอ ๔ วรรคสอง แลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๒.  พิจารณาแตงตั้งเลขานุการ 

๓.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………......………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………........……………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะกรรมการผูตรวจประเมิน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 โดยมีผล            
การตรวจประเมินระดับ  “ไมผาน” เนื่องจาก จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจํานวนนอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จึงขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง               
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป ปจจุบันยังมีนักศึกษาอยูใน
หลักสูตรดังกลาว รวมจํานวนท้ังสิ้น 55 คน แบงเปนนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 13 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
จํานวน 42 คน ท้ังนี้หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไดดําเนินการยายนักศึกษา           
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังหมด โดยใชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยแทน และใหอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาจนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายในหลักสูตรสําเร็จการศึกษา  
ซ่ึงไดผานการพิจารณาให ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม          
ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารหนาท่ี 1 – 3) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/๒๕60 
วันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.  

 

 4.2 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
 
  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะกรรมการผูตรวจประเมิน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 โดยมีผล            
การตรวจประเมินระดับ  “ไมผาน” เนื่องจาก จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจํานวนนอย คณะวิทยาการจัดการ           
จึงขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป ปจจุบัน
ยังมีนักศึกษาอยูในหลักสูตรดังกลาว รวมจํานวนท้ังสิ้น 30 คน แบงเปนนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 10 คน และ          
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 20 คน ท้ังนี้หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการยายนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด โดยคณะวิทยาการจัดการดูแลรับผิดชอบนักศึกษาจนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายในหลักสูตรสําเร็จการศึกษา  
แตจะไมรับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป ซ่ึงไดผานการพิจารณาให 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 
2560 
 คณะวิทยาการจัดการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม (เอกสารหนาท่ี 1 – 3) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ หนวยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….…………………………………. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 5.1 รับทราบหนังสือศาลปกครองสูงสุด เร่ือง คําช้ีแจง (วิธีการช่ัวคราวกอนการ
พิพากษา) คํารองที่ คบ 118/2560 คดีหมายเลขดําที่ บ. 97/2560 ของผูชวยศาสตราจารย
อติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย สํานักงานศาลปกครองสูงสุด ไดสงสําเนาคําชี้แจง (วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา)     
คํารองท่ี คบ 118/2560 คดีหมายเลขดําท่ี บ. 97/2560 ระหวาง ผูชวยศาสตรจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟอง
คดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กับพวกรวม 2 คน ผูถูกฟองคดี หนังสือถึง นายสุเมธ  แยมนุน 
ผูรับมอบอํานาจผูถูกฟองคดีท่ี 1 และท่ี 2 ในฐานะผูอุทธรณ  
  ผูฟองคดีในฐานะคูกรณีในอุทธรณไดทําคําชี้แจง (วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา) ยื่นตอศาล 
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวมีคําสั่งรับเปนคําชี้แจง ซ่ึงไดสงมาใหทราบ (เอกสาร หนา 1 - 25)   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบหนังสือศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คําชี้แจง (วิธีการชั่วคราว
กอนการพิพากษา) คํารองท่ี คบ 118/2560 คดีหมายเลขดําท่ี บ. 97/2560 ของผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  
ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี  
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  เพ่ือทราบ 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 ๕.2 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววา การรับเงินและการเก็บเงินขอ 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 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จาย เงินงบประมาณ เงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ปงบประมาณ ๒๕60 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม (เอกสารหนา 1 – 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๖.๑  การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

   

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 ไดมีมติ มอบมหาวิทยาลัย นําเสนอ เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ตอสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในการประชุมครั้งตอไป ตามขอเสนอแนะ             
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น 

 มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเสนอขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

เทพสตรี ปงบประมาณ 2556 – 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม  

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะ 

 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

 7.1  การประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) คร้ังที่ 9/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 
 

 สรุปเร่ือง 
  ดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 ในวันท่ี 22 กันยายน 2560 กําหนดให
เปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอบางระจัน                
จังหวัดสิงหบุรี และหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมหาวิทยาลัย             
จะใชโอกาสนี้เพ่ือขอความเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา             
หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ท้ัง ๒ แหง ในอนาคต  
 ฝายเลขานุการจึงขอเสนอราง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สัญจร) ประจําเดือน
กันยายน 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และขอเชิญเขารวมประชุมในวันดังกลาว 
   
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  เพ่ือทราบ 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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