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1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจงเพ่ือทราบ 
1.2.1 รายงานการดําเนินงานท่ีสําคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน 2561 

 

ดาน วัน เวลา สถานท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ดานบริหาร 
 12 กันยายน 2561 กิจกรรมเสริมสร างและพัฒนา         

ภูมิปญญาทองถ่ินและการนําเสนอ
แนวทางการทํางานรวมกันโครงการ
ออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน โครงการ
มหาวิ ทย าลั ยป ระช าชน  แล ะ
โครงการ GSB Startup Academy 
พรอมมอบโลเกียรติคุณใหแกทีม
นักศึกษาและกลุมองคกรยอดเยี่ยม
กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ป 2561 จํานวน 
16 สถาบัน 17 องคกร ณ โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด 

มหาวิทยาลยั 

17 กันยายน 2561 –  
14 ตุลาคม 2561 

อธิ การบดี  และรองอธิการบดี 
พรอมดวยผูบริหารคณะฯ กลาว
ต อ น รั บนั ก ศึ ก ษา แล ก เ ปลี่ ย น
โครงการ T-Vet จากประเทศอินโด
นิเซีย มาฝกงานท่ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลัย 

21 กันยายน 2561 – 
21 ตุลาคม 2561 

นิทรรศการฉลอง 98 ป ลวะศรี – 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
อวดภาพเกาลพบุรี มรดกความทรงจํา  

คณะวิทยาการจัดการ 
รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และ
ชมรมอนุรักษ
โบราณวัตถุสถานและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี 
อ.ภูธร  ภูมะธน และ
คณะ สนับสนุนโดย 
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 8/2561 เ ม่ือวันท่ี                      
17 สิงหาคม 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 นั้น กรรมการไดเสนอขอแกไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งท่ี 8/2561 ดังนี ้
   

ระเบียบวาระท่ี 

หนา/บรรทัด 
ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข/เพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 
หนา 16 บรรทัดท่ี 7 

“...1. เห็นชอบการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหแก 
รองศาสตราจารยกาสัก  เตะขันหมาก 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สั ง กั ด ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตร.ี..” 

“...1. อนุมัติการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหแก 
รองศาสตราจารยกาสัก เตะขันหมาก 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สั ง กั ด ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแก
ข า ร าชการ  ประจํ าป งบประมาณ         
พ.ศ. 2561 เสนอ ...” 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.4  
หนา 17 บรรทัดท่ี        
8 - 11 

“ มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบราง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบั บ ท่ี  . . . )  พ . ศ .  . . . .  และมอ บ
มหาวิทยาลัยปรับแกไขราง ขอบังคับฯ 
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย” 

“ มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบั บ ท่ี  2 )  พ .ศ .  2561  โ ดย ให
มหาวิทยาลัยปรับแกไขรางขอบังคับฯ 
ตามขอสั ง เกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กอนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป” 
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ระเบียบวาระท่ี 

หนา/บรรทัด 
ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข/เพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3.5 
หนา 17 บรรทัดท่ี 
28 - 29 

“ มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบราง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....” 

“ มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยเสนอ” 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 
หนา 19 บรรทัดท่ี 
18 - 19 

“ มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบราง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี          
วาดวย การลาและการเดินทางไปราชการ
ขอ งผู บ ริ ห า ร ท่ี มิ ไ ด มี ส ถ าน ะ เ ป น
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ....” 

“ มติสภามหาวิทยา ลัย เห็นชอบ        
ใหออกขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เทพสตรี วาดวย การลาและการเดินทางไป
ราชการของผูบริหารท่ีมิไดมีสถานะเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ .ศ .  2561 ตามท่ี  มหาวิทยาลัย      
เสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัย ปรับแกไข
ร างขอบั ง คับฯ ตามขอสั ง เกตและ
ข อ เ ส นอ แ น ะข อ ง ก ร ร ม กา ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย กอนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป” 
 

 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารหนา 1 - 24) 

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

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

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

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

 3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต   
 

 ดวย มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 58 คน จําแนกเปนนักศึกษา          
ภาคปกติ จํานวน 48 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 10 คน โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

2. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

3. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

4. คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

5. คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 

6. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

7. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการสําเร็จการศึกษา
รายวิชาของนักศึกษาแตละหลักสูตร และดําเนินการสงผลการศึกษาเขาระบบพรอมตรวจสอบผลการสําเร็จ
การศึกษาเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ ระหวางวันท่ี 27 – 31  สิงหาคม 2561  

8.  สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               
จํานวน 58 คน รายละเอียดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาชีววิทยา 8 - 8 
 1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 5 - 5 
 1.1.3 สาขาวิชาฟสิกส 3 - 3 

รวมท้ังหลักสูตร 16 - 16 

รวมท้ังส้ิน 16 - 16 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 

รวมท้ังหลักสูตร 1 - 1 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร 2 3 5 

รวมท้ังหลักสูตร 2 3 5 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 1 - 1 
            2.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 2 3 5 

รวมท้ังหลักสูตร 3 3 6 

รวมท้ังส้ิน 6 6 12 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร 2 - 2 

รวมท้ังหลักสูตร 2 - 2 
 3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 4 - 4 

รวมท้ังหลักสูตร 4 - 4 
   3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2 - 2 
 3.3.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 2 3 
 3.3.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 1 - 1 
 3.3.4 สาขาวิชาการจัดการ - 1 1 

รวมท้ังหลักสูตร 4 3 7 
 3.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.4.1 สาขาวิชาการบัญช ี 3 - 3 

รวมท้ังหลักสูตร 3 - 3 

รวมท้ังส้ิน 13 3 16 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(การจัดการอุตสาหกรรม) 

10 - 10 

รวมท้ังหลักสูตร 10 - 10 

รวมท้ังส้ิน 10 - 10 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 - 2 
 5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 
 5.1.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร - 1 1 

รวมท้ังหลักสูตร 3 1 4 

รวมท้ังส้ิน 3 1 4 

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 48 10 58 
 

 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จ
การศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 58 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 58 คน            

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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 3.2  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนด
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 

 สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 17 
สิงหาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงานของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. .... และ
มอบมหาวิทยาลัยปรับแกไขราง ขอบังคับฯ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
ในประเด็น ดังนี้ 
  ขอความในราง ขอบังคับฯ ขอ 6 วรรคสอง “กรณีท่ีคณาจารยประจํามีภาระงานสอนนอยกวา 
12 ชั่วโมง ใหอธิการบดีมอบหมายภาระงาน (2) หรือ (3) ใหคณาจารยประจําผูนั้น ปฏิบัติตามความเหมาะสม
ได” มีความหมายวา กรณีท่ีคณาจารยประจํามีภาระงานนอยกวา 12 ชั่วโมง เปนหนาท่ีของอธิการบดี ในการ
มอบหมายงาน เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงเสนอใหใชขอความ ดังนี้ “กรณีท่ีคณาจารยประจํามีภาระงาน
สอนนอยกวา 12 ชั่วโมง ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย มอบหมายภาระงาน (2) หรือ (3)                  
ใหคณาจารยประจําผูนั้น ปฏิบัติตามความเหมาะสมได” 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว          
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 และมีมติ เห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... และมอบฝายเลขานุการปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม           
(หนา 1 – 2) 
 
  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”  
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   2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2558 
  3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การกําหนดภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....            
ท่ีเสนอ 
 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......… 
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 3.3 พิจารณาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
พ.ศ. 2561 – 2565 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ไดสิ้นสุด
ลงแลวนั้น มหาวิทยาลัย ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรและไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ไวในแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จึงไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 3247/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
รางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2561 ทําหนาท่ี ในการจัดทํารางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2565  
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือในการวางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2561 – 2565  
   คณะอนุกรรมการรางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการรางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561 – 2565 เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2561  
  2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม 2561  
  3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2561 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ”  

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาอนุมัติแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
พ.ศ. 2561 – 2565 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
         
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…......……………….…………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 3.4  พิจารณาแผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายหลักในการใชแผนปฏิรูปโครงสรางและ
นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือใชในการบริหารจัดการ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการสรางภาพลักษณ
ท่ีดีในการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ จํานวนท้ังสิ้น 5 ระบบ         
ซ่ึงปญหาท่ีพบคือ ระบบท่ีมีอยูไมมีการเชื่อมโยงกัน มหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดหลักในการดําเนินงานดานการ
ปฏริูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล เปนแผนยุทธศาสตรท่ีเนนใหมีความสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตร
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล มี 3 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตร  
ท่ี 1 ยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล 
  การจัดทําแผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 มุงเนนการวางโครงการตางๆ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรปฏิรูป
โครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีโครงการท่ีดําเนินการท้ังสิ้น 38 โครงการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
พัฒนาดานการปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล คือ มหาวิทยาลัย จะมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน
นวัตกรรมดิจิทัล ท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการดําเนินการตามพันธกิจ 
และเพ่ิมสรรถนะของบุคลากรและนักศึกษาดานนวัตกรรมดิจิทัล ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
  แผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
(วาระพิเศษ) ครั้งท่ี4/2561 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 
2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินฯ ไดมีมติรับทราบแผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรม
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิรูปโครงสรางและ
นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ”  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
         
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…......……………….…………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 3.5  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณคงคลัง  
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการเก่ียวกับ          
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 รายการ เพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 

รายการท่ีขอตั้งงบประมาณ จํานวนงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัต ิ
1. การจัดทํางานลด – งามเพ่ิม ของการกอสรางอาคารบรรยายรวม            
และหอประชุม 

7,239,510 บาท  

2. การเปลี่ยนสลิงลิฟตโดยสาร อาคาร 16 ตัว และอาคาร 90 ป  380,000 บาท 
3. โครงการเจาภาพรวมแขงขันโอลิมปกหุนยนตระดับนานาชาติ ประจําป 
พ.ศ. 2561  

1,000,000 บาท 

4. แผนปฏิรูปโครงสรางและนวัตกรรมดิจิทัล 6,862,960 บาท 
5. งบจําเปนฉุกเฉินเรงดวน 10,000,000 บาท 

รวมงบประมาณคําขอท้ังส้ิน 25,536,470 บาท 
 

  เพ่ือใหการบริหารจัดการตามโครงการตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย และทันตอสภาวการณ
ปจจุบัน มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณคงคลัง  
เปนจํานวนท้ังสิ้น 25,536,470 บาท (ยี่สิบหาลานหาแสนสามหม่ืนหกพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน) ท้ังนี้ ไดผาน         
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม             
(หนา 1 – 43) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณคงคลัง จํานวน 25,536,470 บาท 

(ยี่สิบหาลานหาแสนสามหม่ืนหกพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน) เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 3.6  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้ง 7/2561 เม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพ่ือเปนกรอบจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นั้น  
  สวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน ๒1 หนวยงาน ไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ เรียบรอยแลว ซ่ึงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ                
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม (วาระพิเศษ ) ครั้ ง ท่ี  4/2561 เ ม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561            
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ของสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
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 3.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี        
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัย ไดนําเสนอแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ        
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา 2561 – 2565 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในคราวประชุม         
ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 นั้น 
  เนื่องดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี           
ในภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565  
  มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษา จึงไดดําเนินการเสนอเรื่องดังกลาว ตอสภาวิชาการ 
เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้ง ท่ี 9/2561 เ ม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 และสภาวิชาการไดมีมต ิ                 
ใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผน          
การรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 4)  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 2.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

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 8/2561                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 - 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561                 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 5.2  รับทราบรายงานการรับ – จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กําหนดไววา การรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการรับ – จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว และไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2561        
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 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 ประจําเดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/๒๕61 
วันศุกรท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  

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

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

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

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

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


	ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

