
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
      ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
      ๓.๒  พิจารณาการขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ   
      ๓.๓  พิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      ๓.๔  พิจารณาการจัดทําแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
      ๓.๕ พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  
     ๕.๒  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
     ๕.๓  รายงานประจําปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน

๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

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

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

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

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๒  พิจารณาการขออนุมัติให้สําเรจ็การศึกษาเป็นกรณีพิเศษ   
 

  สรุปเรื่อง  
ด้วย นางสัจจธรรม แจ่มจันทร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา            

รหัสประจําตัว ๔๘๖๒๐๔๑๑๑ ได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ ที่พิเศษ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ช้ีแจงเรื่องการ  
ส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า เพ่ือขอความกรุณาพิจารณาการสําเร็จการศึกษา สรุปความได้ดังน้ี 

๑. นางสัจจธรรม แจ่มจันทร์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา เริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

๒. เข้ารับการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
๓. ส่งวิทยานิพนธ์ให้กับสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๔. รับวิทยานิพนธ์จากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔   
๕ . จัดส่งว ิทยานิพนธ์ที ่ปร ับปรุงแก้ไขให้ก ับ สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เมื ่อว ันที่        

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  
๖. ช้ีแจงเรื่องการส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า เน่ืองจากมารดาป่วยหนักอย่างกะทันหันต้องให้การดูแลมารดา

อย่างใกล้ชิด   
๗.  นักศึกษาขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มาติดต่อ 

กับสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  เพ่ือส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการที่ เ ก่ียวข้องได้พิจารณา ได้แก่ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาของ นางสัจจธรรม  แจ่มจันทร์  และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา      
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติให้ 
นางสัจจธรรม  แจ่มจันทร์  สําเร็จการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ 
นางสัจจธรรม  แจ่มจันทร์  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 

 ๓.๓  พิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชมุคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาํ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

         สรุปเรือ่ง 
         ตามท่ี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบให้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาเรื่องร้องเรียนของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จํานวน ๔ ราย คือ 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวย  รัตนจันทร ์
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําราญ  พงษ์โอภาส 
  ๓.  นายพัลลภ  วีระบูล 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  หิรญัวงษ์ 
  ทั้งน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  หริัญวงษ์ ได้มีหนังสือขอถอนคําร้องทุกข์ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖  
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
        “ข้อ ๗ คณะกรรมการมอํีานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี” 
          ........................................ 
         (๔) รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๔  พิจารณาการจัดทําแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 
  สรุปเรื่อง 
  สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับการจัดทําแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : 
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล โดยให้มหาวิทยาลัยฯ นําวัตถุประสงค์และการดําเนินงานของพ้ืนที่ทั้ง ๓ แห่ง             
ประสานงานกับสถาปนิกเพ่ือดําเนินการออกแบบ และเพ่ือให้แผนแม่บทมีผลในการขอตั้งงบประมาณที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการขอต้ังงบประมาณ อาคารขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
จะต้องนําเข้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖  
  มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญที่ปรึกษาซึ่งได้ดําเนินการจัดทําโครงสร้างผังแม่บทเบ้ืองต้นมาศึกษา สํารวจและ
เสนองบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดทํารายละเอียดของอาคารแต่ละหลัง ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณปี 
๒๕๕๘ เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสถาปนิกในการดําเนินงาน โดยจะดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาอนุมัติ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๕  พิจารณาคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

        สรุปเรื่อง 
  ตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๓  การจัดทํางบประมาณและการ
บริหารงบประมาณ ข้อ  ๑๗  “ให้มหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน             
ร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณนั้น….” โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ พิจารณา          
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๗   

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 

  - 
 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
         เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

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

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
   
   



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ๕.๓ รายงานประจําปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเรื่อง 
 ตามอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๖) 
กําหนดไว้ว่า “เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย” 
 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรียบร้อยแล้ว 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
“มาตรา ๓๑ (๖) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย”   

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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