
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที ่ 19  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องเฉวง ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     1.1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕8 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
     3.2  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
     3.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.4  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ (เพ่ิมเติม) 
     ๓.5 พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินและรายได้  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     3.6  พิจารณาแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     3.๗  พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
     3.8  พิจารณาโครงการจัดซื้อท่ีดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
         4.๑ พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
                         ๕.1 การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   5.2 สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕8   
  5.3 รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือเรื่องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/11652               
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 แจ้งว่า ได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรีว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2556 นั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการขอปิดหลักสูตรในขณะที่ยังคงมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร                 
และหลักสูตรดังกล่าวมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบถ้วน รวมทั้งมี              
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
  การขอปิดหลักสูตรใดๆ ก็ตาม หากหลักสูตรดังกล่าวยังคงมีนักศึกษาคงค้างอยู่ มหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในประเด็นดังกล่าว          
โดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ทั้งนี้ หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการเสนอปิดหลักสูตรและงดรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรอจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษาก่อน จึงจะปิด
หลักสูตรและน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรนั้นๆ ไปใช้ในหลักสูตรอื่นได้ 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/๒๕๕8  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
๒๕๕8 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเร่ือง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และมีนักศึกษา             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยฯ            
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

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

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

............................................................................................................................. ......................................................   
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สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 17 
การสอนภาษาอังกฤษ 3 
หลักสูตรและการสอน 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 25 
การจัดการ 11 
การจัดการทัว่ไป 2 

รวมทั้งสิ้น 61 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 44 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 

รวม 50 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 76 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 
เทคโนโลยีบัณฑิต 19 
นิติศาสตรบัณฑิต 8 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 69 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 8 
บัญชีบัณฑิต 1 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 

รวม 185 
รวมทั้งสิ้น 235 
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 3.2  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ปรับแก้ไข ข้อ 26 ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ .ศ. 2558 
และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการเสนอมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ชุดเดิมได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหาร จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 5 “ให้มีคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนข้าราชการอีกจ านวน
หนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่ง             
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
   1.  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
   2.  อาจารย์อรุณี  เจริญทรัพย์   รองประธานกรรมการ 
   3.  นายนุรักษ์  มโนสุจริตธรรม   กรรมการ 
   4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี  กรรมการ 
   5.  นางสาวสมดา  วินิจก าธร   กรรมการ 
   6.  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
   ให้คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินฯ มีอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547  
  

   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
             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 
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์                          
จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ (เพ่ิมเติม) 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพ่ิมเติม) จ านวน 41 คน มีรายรับ 
512,000 บาท และนักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 489 คน มีรายรับ 8,500,900 บาท เข้าศึกษาในภาค 
การศึกษาที่ 1/2558 รวมเป็นเงินรายรับจ านวนทั้งสิ้น 9,012,900 บาท มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้กับหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากงบประมาณ           
เงินรายได้จากการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2558 จ านวน 
9,012,900 บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ                 
นโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3      
พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยของอนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับ
การอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.5  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินและรายได้  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๑) สภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ “การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
งบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินและรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ                   
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6  พิจารณาแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้การเสนอของบประมาณสอดคล้องเชื่อมโยงกับประกาศ          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่ อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                       
(พ.ศ. 2557 – 2560) และจุดเน้นในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์                
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563  

มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558             
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
     
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.7  พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8 วันที่ 
19 มิถุนายน ๒๕๕8 มีมติเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน 
ก าหนดเวลาเริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. นั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท า ร่าง ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม และได้ทราบก าหนดการล่วงหน้า         
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เห็นชอบร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
                   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………………..……….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที ่ หมายเหตุ 

๑/๒๕๕9 ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๒/๒๕๕9 ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๓/๒๕๕9 ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙   สภามหาวิทยาลัยสัญจร (ในประเทศ)  
๔/๒๕๕9 ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๕/๒๕59 ๒7 พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จากเดิม วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559  
ตรงกับวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 
ก าหนดใหมเ่ป็น วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

๖/๒๕๕9 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย 
๗/๒๕๕9 ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๘/๒๕๕9 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๙/๒๕๕9 ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๑๐/๒๕๕9 21 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๑/๒๕๕9 18 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๒/๒๕๕9 23 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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 3.8  พิจารณาโครงการจัดซื้อที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพ้ืนที่การจัดการตามพันธกิจในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 2 แห่ง คือ  
   1) พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 (พ้ืนที่มหาวิทยาลัย) มีเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ 
เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิต สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปวัฒนธรรม            
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักเรียนและนักศึกษาตลอดจนบุคลากรจ านวน 14,429 คน          
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าว 
   2) พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 (พ้ืนที่ที่ เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรทาง
การศึกษาและนักศึกษามีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่) มีบุคลากรอาศัยอยู่ ประมาณ 149 ครอบครัว รวมทั้งมีนักศึกษา
พักอาศัยอยู่ในหอพักบริเวณดังกล่าว 
  พ้ืนที่ทั้ง 2 แห่ง ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ บางช่วงเวลาที่ต้องจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ 1 สถานที่
จัดงานไม่เพียงพอต้องเลื่อนเวลาในการจัดกิจกรรมท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ปัจจุบันมีที่ดินที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 จ านวน 3 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 913, 
เลขที่ 59657 และ เลขที่ 59658) พ้ืนที่รวมทั้งหมด 21 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา เจ้าของประสงค์จะขายพ้ืนที่ 
ยกแปลง จ านวน 3 แปลง 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดซื้ อที่ดินดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นสถานที่ด าเนินงาน                
ตามภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุม          
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในการจัดซื้อที่ดิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
                   2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2548 
 “ข้อ 6 กองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน นอกเหนือไปจากแผนงานปกติที่ไ ด้รับอนุมัติจาก              
สภามหาวิทยาลัย”  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.1  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2557) คณะครศุาสตร ์
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องจาก ผลการตรวจประเมินมาตรการผลิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ของคณะอนุกรรมการ ส านักงานคุรุสภา เกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมี
ชั่วโมงสอนนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชม ี
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ปกเกศ ชนะโยธา  

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์             
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่  
4 พฤศจิกายน ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)                
คณะครุศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.1  การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 

  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ครบวาระ                
การด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการ         
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจ า สังกัดคณะ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ “ข้อ ๑๐          
ให้อธิการบดีประกาศแต่งตั้งประธานสภา และกรรมการสภา ตามข้อ ๖ แล้วน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ” 
               บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งประธานคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม 
                

           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภา              
และกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และข้าราชการของมหาวิทยาลัย” 
              ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
               “ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีประกาศแต่งตั้งประธานสภา และกรรมการสภา ตามข้อ ๖ แล้วน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 
 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 ๕.2  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕8 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................  
................................................................................................................................................................. ......................   
.......................................................................................................... .............................................................................  
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 ๕.3  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนตุลาคม 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

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


