การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๓.๒ พิจารณาการขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
๓.๓ พิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓.๔ พิจารณาการจัดทําแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
๓.๕ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๕.๒ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้
๕.๓ รายงานประจําปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๖ นั้ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้จั ดทํ ารายงานการประชุ ม และได้จั ดส่ งให้ก รรมการได้ พิจ ารณาตรวจสอบรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
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
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓.๒ พิจารณาการขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
สรุปเรื่อง
ด้วย นางสัจจธรรม แจ่ม จันทร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
รหัสประจําตัว ๔๘๖๒๐๔๑๑๑ ได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ ที่พิเศษ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ชี้แจงเรื่องการ
ส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า เพื่อขอความกรุณาพิจารณาการสําเร็จการศึกษา สรุปความได้ดังนี้
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 เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔
๕. จัด ส่ง วิท ยานิพ นธ์ที ่ป รับ ปรุง แก้ไ ขให้ก ับ สํ า นัก งานประสานงานบัณ ฑิต ศึก ษา เมื ่อ วัน ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๖. ชี้แจงเรื่องการส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า เนื่องจากมารดาป่วยหนักอย่างกะทันหันต้องให้การดูแลมารดา
อย่างใกล้ชิด
๗. นักศึกษาขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มาติดต่อ
กับสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ดํ า เนิ น การส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ พิ จ ารณา ได้ แ ก่
คณะกรรมการที่ปรึกษาของ นางสัจจธรรม แจ่มจันทร์ และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติให้
นางสัจจธรรม แจ่มจันทร์ สําเร็จการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้
นางสัจจธรรม แจ่มจันทร์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓.๓ พิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรือ่ ง
ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบให้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาเรื่องร้องเรียนของหัวหน้าหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จํานวน ๔ ราย คือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวย รัตนจันทร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําราญ พงษ์โอภาส
๓. นายพัลลภ วีระบูล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร หิรญ
ั วงษ์
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร หิรัญวงษ์ 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
อุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ใ ห้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบ ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้”
........................................
(๔) รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓.๔ พิจารณาการจัดทําแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๖ สภามหาวิ ท ยาลั ย มีม ติเห็ น ชอบในหลักการเกี่ย วกับการจัดทํา แผนแม่ บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล โดยให้มหาวิทยาลัยฯ นําวัตถุประสงค์และการดําเนินงานของพื้นที่ทั้ง ๓ แห่ง
ประสานงานกับ สถาปนิก เพื่ อดํ า เนิน การออกแบบ และเพื่ อให้แ ผนแม่ บทมีผ ลในการขอตั้ ง งบประมาณที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการขอตั้งงบประมาณ อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
จะต้องนําเข้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญที่ปรึกษาซึ่งได้ดําเนินการจัดทําโครงสร้างผังแม่บทเบื้องต้นมาศึกษา สํารวจและ
เสนองบประมาณเพื่อดําเนินการจัดทํารายละเอียดของอาคารแต่ละหลัง ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณปี
๒๕๕๘ เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสถาปนิกในการดําเนินงาน โดยจะดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวั นที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑) กํ าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิท ยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติ
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓.๕ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปเรื่อง
ตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา
๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ การจัดทํางบประมาณและการ
บริหารงบประมาณ ข้อ ๑๗ “ให้มหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณนั้น….” โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์ สินฯ พิจ ารณา
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
(เอกสารแยกเล่ม)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
๒. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๗
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติ
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ได้ ร ายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ ง ปี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๕.๒ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้
สรุปเรื่อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 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
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๕.๓ รายงานประจําปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๖)
กําหนดไว้ว่า “เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย”
ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยฯ ได้ ดํ าเนิ นการจั ดทํ ารายงานประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
เรียบร้อยแล้ว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๓๑ (๖) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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