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1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 
1.2.1 รายงานการดําเนินงานท่ีสําคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2561 

 

ดาน วัน เวลา สถานท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ดานบริหาร 
 8 มิถุนายน 2561  

วัดสามพระยาวรวิหาร 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับรางวัลความ
ประพฤติดี ประจําป 2561 จาก ฯพณฯ 
ศาสตราจารย (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ  
องคมนตรี ดังนี้ 
  1. นางสาวฟาประทุม  ผิวเนียม นศ.ชั้นปท่ี 1 
  2. นางสาวอรุณี  หอทับทิม นศ.ชั้นปท่ี 2  
  3. นางสาวสชุญา  บุญอนันต  นศ.ชั้นปท่ี 3 
  4. นายนราธิป  มงคลทรัพย นศ.ชั้นปท่ี 4 
จัดโดย พุทธสมาคมแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ  

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

6 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

มหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี         
ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา 
ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามความคืบหนาของโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชทรัพย
สวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 4 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงเปนหนวยงานเสริมหนุน
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ดานวิชาการ 
 เดือนกรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานการ

ทดสอบ Certified Information Technology 
Passport Examination (ITPE) Autumn 
2017  โดยเปนโครงการจาก สวทช. จํานวน 
5 คน ไดแก 
 1. นายยศพร  ทัฬหพงศ 
   2. นายชัยณรงค  ตรงดี 
  3. นายจอม  สอนสอาด 
   4. นายยศนนท  สุภาสถาน 
 5. นายชินวัตร  อินทรสุระ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
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ดาน วัน เวลา สถานท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ดานวิชาการ 

 

วันท่ี 15 – 17 
สิงหาคม 2561  
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค 2561 มี
กิจกรรมการแขงขัน และกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ นิทรรศการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Open House) 
 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

ดานวิเทศสัมพันธ 
 วันท่ี 1 สิงหาคม - 

วันท่ี 5 กันยายน 
2561 
 

มหาวิทยาลัย  มีนโยบายส ง เสริมใหนัก ศึกษาครู มี
ประสบการณในการฝกสอนตางประเทศ มหาวิทยาลัย  
ไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู 
(SEA – Teacher Project) รุนท่ี 6 จํานวนท้ังสิ้น 8 คน 
และไดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 
จํานวน 8 คน ดังนี ้
  1. นางสาววิชุดา  มุมณี  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
  2. นางสาวกฤติยา  ศักดี  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
  3. นางสาวเสาวภาคย  เลิศเมือง สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  4. นางสาววิจิตรา  เอ่ียมโอฐ  สาขาวชิาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  5. นางสาวณัฏณิชา อนุจร สาขาวิชาปฐมวัย 
  6. นางสาวบุญพิทักษ  สุขศิริ สาขาวิชาปฐมวัย 
  7. นางสาวกชกร กองสุจริต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  8. นายธมากร  มีโชคสม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ 
 

สิงหาคม – ตุลาคม 
2561 

ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Southeast Asia Teacher 
and Vocational Education หรือ SEA – TVET                
มีวัตถุประสงคในการเสริมความเขมแข็ง การพัฒนา
เครือขายความรวมมือ และการฝกอบรมวิชาชีพรวมกันใน
กลุมประเทศอาเซียน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เขารวมโครงการท้ังสิ้น 6 คน จาก 3 คณะ 
ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ศูนยภาษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
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1.2.2 การแตงตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  

 สรุปเรื่อง 

  ดวย ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เกิดศิริ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ             
ซ่ึงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        
มาตรา 16 (2) ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 และไดปฏิบัติหนาท่ีจนกวา
จะไดประธานสภาคณาจารยใหมแลว ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย สภา
คณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 ขอ 3 วรรคสอง “ในกรณีท่ีประธานสภาและกรรมการสภา
พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานสภาและกรรมการสภาใหม ใหประธานสภา
และกรรมการสภา ซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดประธานสภาและกรรมการสภาใหมแลว” 

  บัดนี้  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ               
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕61 ผูท่ีไดรับการ
เลือกเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คือ ผูชวยศาสตราจารยสุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เปนตนไป (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ถึง                  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2564) 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
                

           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย” 
              ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. ๒๕61   
    
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………………….…............……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้ง ท่ี 7/2561 เ ม่ือวันท่ี                      
20 กรกฎาคม 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม (เอกสารหนา 1 - 36) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 

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

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

........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

 3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
  
   3.1.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต 
   ดวย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 คน และปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 4 คน รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 9 คน 
โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากหนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
และปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับ ดังนี้  
   1.  คณะกรรมการโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

  2. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร ดําเนินการพิจารณาอนุมัต ิ                
ผลการศึกษา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561, และวันท่ี 13 มิถุนายน 2561  

  3.  คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 

  4. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการสําเร็จการศึกษา
รายวิชาของนักศึกษาแตละหลักสูตร และดําเนินการสงผลการศึกษาเขาระบบพรอมตรวจสอบผลการสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

   (1) คณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561, และวันท่ี 15 
มิถุนายน 2561 

   (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 
   (3) โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
  5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา

ครบถวนตามเกณฑแตละหลักสูตร  และหลักฐานการเผยแพรผลงาน และเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาตอสภาวิชาการ เพ่ือใหความเห็นชอบ จํานวน 9 คน เปนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน               
5 คน และปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 4 คน ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 และ
ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 

 6. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 คน 
และปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 4 คน รายละเอียดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ / หลักสูตร / 
สาขาวิชา สรุปดังนี้  
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษา) รวมท้ังสิ้น 
ปริญญาดุษฎีบัณฑติ ปริญญามหาบัณฑิต 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     1.1 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 5 - 5 

รวมท้ังส้ิน 5 - 5 

2. คณะครศุาสตร    
     2.1 หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา - 1 1 
 2.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 2 2 

รวมท้ังส้ิน - 3 3 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
     3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา - 1 1 

รวมท้ังส้ิน - 1 1 

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 5 4 9 

 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5 คน และใหปริญญามหาบัณฑิต แกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
 3.1.๒ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต 
 ดวย มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 63 คน จําแนกเปนนักศึกษา          

ภาคปกติ จํานวน 42 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 21 คน โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

2. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

3. คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

4. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
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5. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการสําเร็จการศึกษารายวิชา

ของนักศึกษาแตละหลักสูตร และดําเนินการสงผลการศึกษาเขาระบบพรอมตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา
เพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี 24 – 26 กรกฎาคม 2561 และวันท่ี 31 กรกฎาคม – วันท่ี 1 
สิงหาคม 2561  

6.  สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               
จํานวน 63 คน รายละเอียดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 

รวมท้ังหลักสูตร 1 - 1 
     1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร - 2 2 

รวมท้ังหลักสูตร - 2 2 
     1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร - 1 1 

รวมท้ังหลักสูตร - 1 1 

รวมท้ังส้ิน 1 3 4 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
     2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร 1 - 1 

รวมท้ังหลักสูตร 1 - 1 
     2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 1 - 1 

รวมท้ังหลักสูตร 1 - 1 
 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
 2.3.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 - 3 
 2.3.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 4 - 4 
 2.3.4 สาขาวิชาการจัดการ 1 1 2 

รวมท้ังหลักสูตร 9 1 10 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

     2.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชาการบัญช ี 11 12 23 

รวมท้ังหลักสูตร 11 12 23 

รวมท้ังส้ิน 22 13 35 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) 8 - 8 
  3.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 4 - 4 
  3.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม) 

- 1 1 

รวมท้ังหลักสูตร 12  1  13 
 3.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต     
  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 2 - 2 

รวมท้ังหลักสูตร  2 - 2 
     3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 5 4 9 

รวมท้ังหลักสูตร 5 4 9 

รวมท้ังส้ิน 19 5 24 

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 42 21 63 
 

 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จ
การศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 63 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ  

 

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

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

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 5 คน ใหปริญญา

มหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน และใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 63 คน            
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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 3.2  พิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามพระราโชบาย (ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี) 
 

  สรุปเร่ือง  
  สืบเนื่องจากพระราโชบายท่ีพระราชทานแกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  38 แหงท่ัว
ประเทศ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนแกประชาชนในภูมิภาคและทองถ่ิน รวมท้ังการ
สงเสริมใหเกิดความรวมมือกัน ในการเปนสถาบันหลักในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงพระราโชบายมุงเนนการปฏิบัติ
ภารกิจหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุงใหเกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท่ี
ประกอบดวย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังดานการ
บริหารจัดการ  ประกอบกับการเสนอแผนยุทธศาสตรของหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี  
1/2561 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2561 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติ รับทราบแผนยุทธศาสตร ดังกลาว  
พรอมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะมาทบทวนประกอบการดําเนินการ (เอกสารหนา 1 - 2) 
  ตอมา ในเดือนกุมภาพันธ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัย ไดแนะนําแนวคิดในการพัฒนา 
การดําเนินการสืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร ดังกลาวแกมหาวิทยาลัย (เอกสารหนา 3 – 6) ประกอบกับท่ี
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 มีมติรวมกันในการจัดตั้ง จัดต้ังศูนยสงเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบายในมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง โดยอยู
ภายใต การอํานวยการและประสานงานการปฏิบตัิ ของศูนยอํานวยการสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ท่ีแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามการเสนอของเลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย (เอกสารหนา 7 – 11)    

มหาวิทยาลัย นอมนําพระราโชบายท่ีพระราชทานแกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบ
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการ วางแผนการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัย ในอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีจํานวน 109 ไร  ในการสงเสริมบทบาท ตามพันธ
กิจ มหาวิทยาลัย ในดานเปนแหลงวิจัย พัฒนา  การจัดการเรียนรู และการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี โดยมีหลักการ
สําคัญ 3 ประการ คือ 

1. นอมนําพระราโชบาย เปนหลักสําคัญในการปฏิบัต ิ

2. มุงเนนการบูรณาการท้ังภายในและภายนอก ภายใน เปนการประสานการขับเคลื่อนและ
บูรณาการกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอก เปนการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงการรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความโดดเดนในดานตางๆ มาบูรณาการรวมกัน ใหเกิดผลตามพระราโชบาย 

3. ใชประโยชนจากองคการเดิมท่ีมีอยู ดําเนินการขับเคลื่อนหลักการในขอ 1 และ 2 อยาง
เกิดผล และเต็มศักยภาพ 

 มหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาม                    
พระราโชบาย (ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี) เพ่ือสงเสริม 
หลักการสําคัญ 3 ประการ ดังกลาว และ สนับสนุน บทบาท และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดวยการแตงตั้ง 
คณะกรรมการ ดังนี้  
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คณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนยุทธศาสตรตามพระราโชบาย  

ผูวาราชการจังหวัดลพบุร ี  ท่ีปรึกษา 
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี   ท่ีปรึกษา 
ผูวาราชการจังหวัดสระบรุ ี  ท่ีปรึกษา 
อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกคน   กรรมการ 
คณบดีทุกคณะ    กรรมการ 
ผอ.ศูนย/สํานัก    กรรมการ 
อาจารยกิตติวัลย ทองอราม    กรรมการและเลขานุการ 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามพระราโชบาย  
  ๒. กําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามพระราโชบาย 
  3. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติของการดําเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรตามพระราโชบาย ในดานการจัดการความรู  การจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการของมหาวิทยาลัย 

 4. ประสานงานกับศูนยอํานวยการสงเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม      
พระบรมราโชวาทและพระราโชบาย เพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจท่ีศูนยกําหนดไว   

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             

การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ”  
 “มาตรา ๑๘ (5) พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
รวมท้ังการแบงสวนราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว” 

 “มาตรา 18 (14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลหนึง่บุคคลใดเพ่ือ 
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามพระราโชบาย (ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี) 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 3.3  พิจารณาการขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
  สรุปเร่ือง 
  ดวย รองศาสตราจารยกาสัก  เตะขันหมาก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ                     
ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561 และไดยื่ นความจํ านงขอตอเวลาราชการของข าราชการพลเรือน                                         
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ไดพิจารณาคุณสมบัติของ                
รองศาสตราจารยกาสัก  เตะขันหมาก ผูขอตอเวลาราชการแลว และมีมติ เห็นชอบการขอตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย                    
กาสัก เตะขันหมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 และมอบเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอผลการพิจารณาขอตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาตอไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 15) 

 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ การขอตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

๒. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอ ๗ (๓) 

“ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตอเวลา
ราชการใหแกขาราชการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ” 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบ การขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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 3.4  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงาน        
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย            
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติรับหลักการปรับปรุงราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการกําหนดภาระ
งานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. .... 
และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและปรับแกไขรูปแบบ ถอยคําใหเหมาะสมและครอบคลุมขอกฎหมาย        
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในครั้งตอไป นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงาน ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย            
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และมอบ
ฝายเลขานุการปรับแกตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 5 ) 
 

  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 และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  
   2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2558 
  3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 
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    ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนด           
ภาระงานของ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......… 
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 3.5  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 
   สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ไดมีมติ มอบมหาวิทยาลัย ปรับแกไขราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และมอบฝายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปรับแกตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ               
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาตอไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....                      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 4) 

   
  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 และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. 2557 
 

    ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………......…………………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6 พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การลาและการเดินทาง         
ไปราชการของผูบริหารที่มิไดมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมอบอํานาจ  
เรื่องการลาและการเดินทางไปราชการของอธิการบดีซ่ึงมิไดมีสถานะเปนขาราชการตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป นั้น 
  กลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
เห็นวา ปจจุบันอธิการบดีมีสถานะเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดทําสัญญาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริหาร เขาปฏิบัติงาน ณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงนามในฐานะ “มหาวิทยาลัย” ฝายหนึ่งกับ 
อธิการบดีลงนามในฐานะ “พนักงาน” ดังนั้น  กรณีท่ีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริหาร ตําแหนง
อธิการบดีจะตองเดินทางไปราชการในประเทศ หรือตางประเทศหรือลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  จะตองเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีมาตรา 
๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดให “การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
  ท้ังนี้  เม่ือตรวจสอบระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยแลว ยังไมพบวามีระเบียบหรือ
ขอบังคับ เก่ียวกับการเดินทางไปราชการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายบริหาร ตําแหนงอธิการบดี ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
หนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๑๖๑๒ ลงวันท่ี ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติ
ใหอธิการบดีเดินทางไปราชการตางประเทศ โดยชี้แจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติใหอธิการบดี
เดินทางไปราชการตางประเทศวา “เม่ือผูดํารงตําแหนงอธิการบดีซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปราชการ
ตางประเทศยอมเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยกําหนดวาดวยเรื่องดังกลาว” จึงเห็นควรใหมี           
การออกขอบังคับเก่ียวกับการเดินทางไปราชการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาของพนักงาน               
ในสถาบันอุดมศึกษา สายบริหาร ตําแหนงอธิการบดีตอไป 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาแลว เห็นควรมอบคณะกรรมการบริหาร      
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณายกรางขอบังคับ ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ไดพิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
วาดวย การลาและการเดินทางไปราชการของผูบริหารท่ีมิได มีสถานะเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เห็นชอบ 
และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตรวจสอบขอความ 
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ใหเปนไปตามระเบียบราชการ และตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มอบอํานาจให
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ พิจารณาตอไป  
  ตอมา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  ไดพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑            
เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบใหปรับแกไขชื่อขอบังคับเปนรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการลาและการเดินทางไปราชการของผูบริหาร ท่ีมิไดมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. .. .. และมอบฝายเลขานุการฯ ปรับแกตามขอสังเกต และขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาตอไป   
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การลาและการเดินทางไปราชการของผูบริหาร ท่ีมิไดมีสถานะเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 10) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงาน
นั้นเปนเรื่องๆ ก็ได” 
  “มาตรา 18(17) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การลาและ           
การเดินทางไปราชการของผูบริหารท่ีมิไดมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....ท่ีเสนอ 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………......…………………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.7 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ระยะคร่ึงป (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕61) 

  สรุปเร่ือง 
            ดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61      
ระยะครึ่งป (ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม 2561) ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    
ของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕61 เสร็จเรียบรอยแลว ท่ีประชุมคณะกรรมการ ในคราวประชุมครั้งท่ี  
๑๐/๒๕๖1 เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 2561 จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ระยะครึ่งป (ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม 2561) 
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม อาศัยอํานาจ               
ตามมาตรา 50(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  คณะกรรมการจึงนําเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ระยะครึ่งป (ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม 2561) พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการ  

  อนึ่ง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 มีมติ
เห็นชอบใหมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ           
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น คณะกรรมการในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 มีความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา ๕๐ “ใหคณะกรรมการติดตาม...       
มีอํานาจและหนาท่ี ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ    
การจัด  การศึกษา การวิจัย...” ซ่ึงการจัดการศึกษา และการวิจัย เปนหนาท่ีของคณะ สําหรับสํานัก สถาบัน            
มีหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ 

มาตรา 10 “มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้  (1) สํานักงานอธิการบดี...(4) คณะ 
(๕) สถาบัน (๖) สํานัก ...”  

มาตรา ๑๐ วรรคสอง “มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการหรือหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยอีกได”  

จึงเห็นชอบท่ีจะดําเนินการติดตามฯ ในหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
๒. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย คณะกรรมการควรเตรียมการพัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล และจะดําเนินการประเมินภายหลังท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับเรียบรอยแลว  

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบเตรียมการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และจะดําเนินการ
ประเมินภายหลังท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ เพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการ จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกขอบังคับเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น 
เปนเรื่องๆ ก็ได 

 มาตรา 50(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป” 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“ขอ ๘(๕) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ” 

  ขอ ๘ วรรคสอง “ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
คณบดี ใหเปนไปตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยนําหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับนี้มาบังคับใชโดยอนุโลม” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

เทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ระยะครึ่งป (ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม 2561) พรอมความเห็นของคณะกรรมการ 
2. พิจารณาออกขอบังคับเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย        

ระดับหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
๓. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

   สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรใหม พ .ศ .  2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
ไดรับทราบการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2555) เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2556 นั้น 
  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ตั้งแตภาคการศึกษา ฤดูรอน/2555 เปนตนมา และ 
ไดงดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 โดยขอปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2558 เ ม่ื อวั น ท่ี  24 กุมภา พันธ  2558 สภามหาวิทยาลั ย  ได มี มติ เห็นชอบป ดหลั กสู ตร                              
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2555) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และให
มหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตรนี้ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับทราบ โดยแจงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ใหทราบการปดหลักสูตรดังกลาว
ตอไป 
  ซ่ึงในขณะนี้ ปการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรใหม พ .ศ .  2555) ไม มีนักศึกษาคงคาง มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ                    
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยางสมบูรณ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณา           
จากคณะกรรมการบัณฑิตประจําโครงการหลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (รป.ด.) ในการประชุม           
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2561 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม
2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 3) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดรายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ วาควรตองมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ท่ีสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 - 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561                 

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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 5.2  รับทราบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 

 

 สรุปเร่ือง 
  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา  
  โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปราม            
การทุจริต พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย             
  เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ สอดคลองกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว  
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ข้ึนไว                    
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา 

  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 ท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย ปรากฏดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หนา 1 - 10) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย .............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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 5.3  รับทราบรายงานการรับ – จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กําหนดไววา การรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการรับ – จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว และไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2561 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 และครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ – จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปน
หนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ขอ 15 “ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัยตอไป” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. รับทราบรายงานการรับ – จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  

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

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

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

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

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