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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 12/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่           
18 ตุลาคม 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.3  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562 
 4.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.5 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.6 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.7 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
                       4.8  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม 
 4.9 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
 4.10 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 
 4.11 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ ทางวินัย 
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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 4.12 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงานสาย

สนับสนุน และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2562  
 5.2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.3 รับทราบรายงานงบประมาณท่ีขอกันเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 5.4 รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 .......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................  
 
   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านริหาร วันที่  ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
ณ Saint Luis University (SLU) 
เมืองยาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
 

 

อธิการบดีและคณะผู้บริหาร จ านวน ๙ คน 
เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และ            
ลงนามความร่วมมือกับ Saint Luis University 
(SLU) เมื อ งย า เกี ย ว  ป ร ะ เท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์                  
เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา                
มีนักศึกษาประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งมหาวิทยาลัย          
ได้เคยส่งนักศึกษาครูไปฝึกประสบการณ์การสอน
ที่ มหาวิทยาลัยแห่ งนี้ ภ ายใต้ โครงการ SEA 
Teachers ของ SEAMEO  โดยกิจกรรมความ
ร่วมมือในเบื้องต้นจะเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ และนักศึกษา   

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิเทศ
สัมพันธ์ 

วันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ 
อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
ป ระกั น คุ ณ ภ าพ
องค์การและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

ด้าน
นักศึกษา 
      

วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
 

โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจเพ่ือเทิด
ไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีจ านวนผู้มาบริจาค
โลหิต ๒๕๒ คน ได้รับโลหิตบริจาคจ านวน ๑๘๙  
ยูนิต 

- ร อ งอ ธิ ก า รบ ดี 
ฝ่ าย บ ริ ห า รแ ล ะ
กิจการนักศึกษา 
- กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562               
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  11/2562 เมื่อวันที่                      
18 ตุลาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น กรรมการได้เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 11/2562 ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 4.4 / หน้า 14 / 
บรรทัดที่ 10 
 

“3. มี ก ระบ วน ก ารท า งาน ผ่ าน
กรรมการบริหาร กรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน” 
 

“3. มีกระบวนการท างานผ่านคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี” 

ระเบียบวาระที่ 4.4 / หน้า 17 / 
บรรทัดที่ 2 

“...จ าแจกตาม...” 
 

“...จ าแนกตาม...” 
 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 11/2562              

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 28) 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ..............................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ทีส่ืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 9) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562               
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562                

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

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

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

......................................................... .....................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษาภาคพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 145 คน  
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
   1. คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา    
ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
  2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

  3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 145 คน ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562              

  4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 145 คน  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต                    
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จ านวน 145  คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

  
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 66 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 46 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 20 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง            
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ  ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกันยายน 2562 ดังนี้        
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
  1.2 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ ผลการศึกษา                  

ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 
  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  

ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 

ผลการศกึษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
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 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 25 และ วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562    

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 66 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

  
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6 - 6 
  1.1.2 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 - 3 
  1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา 5 - 5 
  1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 18 - 18 
รวมทั้งสิ้น 18 - 18 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 7 9 

รวมทั้งหลักสูตร 2 7 9 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 2 8 10 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 4 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 20 4 24 

 รวมทั้งหลักสูตร 22 7 29 
รวมทั้งสิ้น 22 7 29 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

- 3 3 

  4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

- 2 2 

 รวมทั้งหลักสูตร - 5 5 
รวมทั้งสิ้น - 5 5 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดีย 3 - 3 
  5.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

 รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
รวมทั้งสิ้น 4 - 4 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 46 20 66 
 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 66 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 145 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 66 คน            
   

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
  ด้วย รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การบัญชี ได้ขอลาออกจากต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื่องจากมีคุณวุฒิ ไม่ตรงกับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน ดังนั้น เพ่ือให้คุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ 
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 1. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รศ.ดร.กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 2. รศ.ดร.กุลชลี  พวงเพ็ชร์ คงเดิม 

3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ 3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ คงเดิม 

4. รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 4. รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล คงเดิม 

5. รศ.สาคร  กล้าหาญ   
 

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม               
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8)   

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย             
ปีการศึกษา 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
และส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการส่งรายงานผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผ่านระบบ CHE QA Online เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และรายงานต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  มหาวิทยาลัย โดย ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้น าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของระดับหลักสูตรและระดับคณะ มาวิเคราะห์ประกอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษ า 
(Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 โดยจ าแนก แผนเป็น 2 ส่วน คือ แผนฯ              
ในภาพรวม และแผนฯ ที่จ าแนกรายองค์ประกอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสรุปดังนี้ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ปีการศึกษา 2562 

จ านวน (ข้อ) 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 2 ข้อ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จ าแนกตามข้อเสนอแนะ
รายองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4 ข้อ 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3 ข้อ 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1 ข้อ 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  1 ข้อ 

 
  ทั้งนี้  แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลั ย             
ปีการศึกษา 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
และครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย             
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย               
ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 7) 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
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  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562               

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 4.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    

   สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5871/2560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560                
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการจัดหาร จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 5 “ให้มีคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธาน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการจาก
ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนข้าราชการอีกจ านวนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  กรรมการท่ีอธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่ง             
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 
  มหาวิทยาลัย จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายนามคณะกรรมการ 
ที่เสนอให้ความเห็นชอบ 

ระ เบี ยบ มห าวิท ยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การด าเนิ นการจัดหาร 
จั ด ส ร ร  ร า ย ได้ แ ล ะ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2547 
ข้อ 5  

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย 

ประธาน อธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

ผู้แทนจากผู้บริหารที่อธิการบดี
แต่งตั้ง 

กรรมการ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ 
(รองอธิการบดี) 

ผู้แทนจากผู้บริหารที่อธิการบดี
แต่งตั้ง 

กรรมการ ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 
(ผู้ช่วยอธิการบดี) 

ผู้แทนข้าราชการที่อธิการบดี
แต่งตั้ง 

กรรมการ นางศุภศร  ยินดีสุข 

เสนอโดยอธิการบดี กรรมการและ
เลขานุการ 

นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ 

เสนอโดยอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ 
(นายศุภธี  โตสกุล) 

เสนอโดยอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวเสาวนี  แซ่จิว 
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  ให้คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
     “ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนข้าราชการ
อีกจ านวนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
       กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์                  
จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    
   สรุปเร่ือง  
  ด้วย ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย               
การด าเนินการ จัดหา จัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยได้ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 36) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    

๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 6(2) 

 “จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ ายและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…........…………. 
………………………………….........…………………………………………………………………………………………………...…………… 
........…………………………........………………………………………………………………………………………..…………………...…… 
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 4.6 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้ด าเนินการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2547 ข้อ 11 
“การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นงบประมาณ
ประจ าปี ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”  ส าหรับโครงการที่ขออนุมัติเพ่ือด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
  1. โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพอาคารเทพธานี  
  2. โครงการศูนย์หนังสือ TRU Book Center 
  3. โครงการศูนย์ต าราและเอกสารทางวิชาการ 
  4. โครงการจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 4.1 การเช่าพื้นที่เพ่ือบริการอาหาร จ าหน่ายสินค้า และบริการถ่ายเอกสาร  
 4.2 การเช่าพ้ืนที่เพ่ือบริการด้านสถานที่และด้านเทคโนโลยี 
 4.3 การจ าหน่ายชุดพิธีการและชุดกีฬา 
 4.4 การจ าหน่ายคู่มือการสมัครสอบ และคู่มือการศึกษา 
 4.5 งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 4.6 งานถ่ายภาพ เทพสตรีสตูดิโอ 
 4.7 การจ าหน่ายน้ าดื่มลวะศรี 
 4.8 การเช่าพื้นที่เพ่ือบริการที่พักอาศัยอาคารชุด 
 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 31 ) 
 
 

    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗   
     “ข้อ ๑๑ การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการ

จัดท าเป็นงบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………..........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7  พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศกึษาที่ 1/2562 
  
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) เข้าศึกษา
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ดังนี้ 
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน 71 คน 
   - สาขาวิชานิติศาสตร์  จ านวน 36 คน 
  2. คณะวิทยาการจัดการ 
   - สาขาวิชาการจัดการ  จ านวน 28 คน 
   - สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) จ านวน 25 คน 
   - สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)  จ านวน 23 คน 
  3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 คน 
รวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 198 คน มีรายรับ 3,321,300 บาท ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
  “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน            
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ             
ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 2,657,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562           
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 2,657,000 บาท  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 
    

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ “ให้มหาวิทยาลัยท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ           

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย            
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น 
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ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณเกินกว่าที่
ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 

 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 2,657,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม  
 

   สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัย จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการจัดท าหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ                  
ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และเพ่ือแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเพ่ือให้ทันการเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 
2563 จึงของบประมาณส าหรับด าเนินการ จ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่าน                 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562               
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหน้า 3) 
  2. ด าเนินการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามผังแม่บท ในพ้ืนที่
อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ พื้นที่รวม 113 ไร่ ในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะน าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายไปตั้งที่ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือรองรับการศึกษา จึงของบประมาณเพ่ือด าเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารในพ้ืนที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 22,800,000 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหน้า 4 - 9) 

 จากรายงานค าของบประมาณดังกล่าวข้างต้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,800,000 บาท 
(ยี่สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด 3 ข้อ 22 วรรคสาม “... การใช้จ่ายเงินสะสม ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 26,800,000 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ดังนี้ เพ่ือด าเนินการ
จัดท าหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และด าเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารในพ้ืนที่
อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
“หมวด 3 ข้อ 22 รายได้ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และเงินงบประมาณเหลือจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้เป็นเงินสะสม ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากโครงการที่
มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไว้เป็นการเฉพาะ 

ในกรณีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานใดมีเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเหลือจ่ายจาก
โครงการหรือกิจกรรม ที่ด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจัดให้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ดังกล่าว เป็นเงินสะสมของหน่วยงานนั้นก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินสะสม ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสม จ านวน 26,800,000 บาท เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 4,000,000 บาท 
2. จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์              

จ านวน 22,800,000 บาท 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.9 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้ก าหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 
ของทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. 2562 
   “ข้อ 8 การนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้  แต่
นายกสภามหาวิทยาลัย จะสั่งเลื่อนหรืองดการประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือไม่มีเรื่องท่ีจะประชุมกันก็ได้” 
    

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕63 
   
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.10 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 และมีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร นั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการกรอกการขอรับรองและให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบตามข้ันตอน 
  2. ด าเนินการส่งเอกสารเพ่ือขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพต่อคุรุสภา ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อจากทางคุรุสภาเพ่ือท าการเสนอหลักสูตรของสาขาวิชา 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแผนการรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566            
โดยมีแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2562  
เพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
  ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 
– 2566 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2566 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.11 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ 
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ               
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  18 
ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ           
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี พิจารณาทบทวน และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาร่าง                 
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่ง
พักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบ            
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับล าดับการเสนอหนังสือ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์             
พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๕  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง  
 ข้อ ๗๘ วรรคสอง “การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยใน
หนังสือให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือนโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของ                     
ผู้อุทธรณ”์ 
 และหมวด 6 การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ข้อ ๙๔ “การร้องทุกข์ให้ท าเป็น
หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องที่ แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจาก                 
การกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และความประสงค์ของการร้องทุกข์” 
 โดยความตามข้อดังกล่าว ไม่ได้ระบุแนวทางไว้ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ว่าจะต้องด าเนินการต่ออย่างไร และเมื่อพิจารณาตามราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับ ก.อ.ร. 
ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องการร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘                    
“การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัว ต้องกระท าด้วยตัวเองจะอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส าหรับผู้อ่ืนไม่ได้ 
และให้ท าค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาการพิจารณาตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี” ก็พบว่าไม่ได้
ระบุให้ประธาน ก.อ.ร. ด าเนินการส่งเรื่องต่อไปยังส่วนงานใด  
   ซึ่งเมื่อพิจารณาศึกษาแล้ว เห็นว่า เป็นอ านาจดุลพินิจของนายกสภามหาวิทยาลัยในนาม
ตัวแทนของสภามหาวิทยาลัย สามารถสั่งการไปยังบุคคล หน่วยงาน หรือคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์เรื่องนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  
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  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                
การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ               
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม              
(หน้า 1 - 70) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย                   
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 11 และมาตรา 19 
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17 
และมาตรา 49 วรรคสาม และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 10 
  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ

ด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

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

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

................................................................................................................ .............................................................. 
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4.12 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงาน  
สายสนับสนุน และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตร ีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีค าสั่งที่ 21/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยแต่งตั้ง นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกร เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และแต่งตั้งนายศุภธี  โตสกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นั้น   

เนื่องจากนางสาวชญานิษฐ์  บุญมี ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามค าสั่ง
ดังกล่าว  ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้ งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2562 จึงส่งผลให้        
นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี พ้นจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และต่อมา นายศุภธี โตสกุล ได้มีหนังสือ        
ขออนุญาตลาออกจากต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากมีความประสงค์     
จะลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ แทนต าแหน่งที่ว่าง และ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และ   
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1. การเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากข้าราชการ
หรือพนักงานสายสนับสนุน 

    1.1 มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562          
โดยก าหนดให้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 8 , 11 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ งานธุรการและสารบรรณ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

    1.2  เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน เพียง 1 คน          
คือ นายศุภธี  โตสกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกร จึงไม่มีการเลือก และให้ถือว่า นายศุภธี  โตสกุล 
เป็นผู้ได้รับเลือก   

1.3 มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ผลการรับสมัครเพ่ือรับการเลือกเป็นคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2562 

2. การมอบหมายนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
อธิการบดีได้ด าเนินการตาม ข้อ ๕ (6) ของข้อบังคับดังกล่าว โดยมอบหมายให้ นางสาวปรารถนา  

อนุวงศ ์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์             
จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน และผู้ช่วยเลขานุการ  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 1. เสนอแต่งตั้งนายศุภธี โตสกุล เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือ
พนักงานสายสนับสนุน 
 2.  เสนอแต่งตั้งนางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ ต าแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน และ

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กันยายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 29)               
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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 5.2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                         
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์                       
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการร่วมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งท าร่วมกัน และโครงการตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
   มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการครั้งที่ 11/2562              
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
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 5.3 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส าหรับโครงการที่มีเหตุจ าเป็นและไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ทัน จ านวน 9 หน่วยงาน รวมงบประมาณ 8,666,461.49 บาท ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 20 
ก าหนดว่า “โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้ เบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ
นั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ…” 
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2)  
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  
  “ข้อ 20 โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่าย
ของปีงบประมาณนั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  การขออนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี ต้องท าก่อนสิ้นปีงบประมาณอย่างน้อยสามสิบวัน” 
 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
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 5.4 รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริตภายในประเทศ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้เริ่มศึกษากรอบแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือการวัดระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่มทดสอบ
ใช้เครื่องมือการประเมินความโปร่งใสกับหน่วยงานภาครัฐ 8 หน่วยงาน ผลการทดลองใช้เครื่องมือน ามาสู่การ
พัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินความโปร่งใสที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่มีความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น โดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า “ดัชนีวัดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Transparency 
Index of Public Agencies) ซึ่งเป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า  หลังจากนั้น                
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส และมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน จ านวน 100 
หน่วยงาน มีค่าคะแนนความโปร่งใส เฉลี่ย 61.67 คะแนน 
  ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาพรวมได้คะแนน 74.18 ระดับผลการ
ประเมิน C และอยู่ในล าดับที่ 76 จากจ านวน 80 สถาบันอุดมศึกษา  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                       
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 5.5 รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 
      สรุปเร่ือง 

โดยที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อม อีกทั้ง
เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม บริบทต่างๆ 
โดยเฉพาะในด้านการศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี      
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 8 
ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และมาตรา 15 ระบุให้การจัด
การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียน
สามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแตป่ระกาศเป็นต้นไป (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)   

มหาวิทยาลัย จึงขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

  รายละเอียดประกาศ ตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           

  ประเด็นเสนอ 
รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง                 

การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................ ..................  
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 20 ธนัวาคม 
2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


