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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
        1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 3.2  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 3.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.4 พิจารณาเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ ๒๕62 
 3.5  พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
 3.6  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
  

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อความในเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
 5.2  รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2561  
 5.3  รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561  
 5.4  รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
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 5.5  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 5.6  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ....................................................................................................................... ................ 
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............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น 

30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2561 

กิ จ ก ร รม โค ร งก าร จิ ต อ าส า
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
“ เราท าความ  ดี  ด้ วยหั ว ใจ”  
จั งห วั ด ลพ บุ รี  ณ  ส านั ก งาน
เทศบาลเมืองลพบุรี มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. จุดรับสมัครและจุดคัดกรอง
ใบสมัครจิตอาสา (วันละ 50 คน) 
  2. จุดลงทะเบียนจิตอาสา  
(วันละ 110 คน) 
  3. จุดรับสิ่งของพระราชทาน 
จิตอาสา (วันละ 50 คน) 
  4. จุดรับบัตรจิตอาสา   
(วันละ 50 คน) 

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร กิจการ
นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. กองพัฒนานักศึกษา  
3. คณะครุศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
7. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
8. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1 พฤศจิกายน 2561 
และ 7 พฤศจิกายน 2561 

พบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี   
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
เพ่ือหารือการท างานในพ้ืนที่นั้นๆ
ตามโครงการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ดังนี้ 
  1.  โครงการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินั ย เข้ า ใจ ในสิ ทธิหน้ าที่ ของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
  2.  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สั ม พั น ธ์ เ พ่ื อแก้ ปั ญ ห าความ
ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
  3. โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  

  4.  โครงการ ยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ใน ระดั บ ก ารจั ด การศึ กษ าขั้ น
พ้ืนฐาน 

 

ด้านวิชาการ 9 – 17 ตุลาคม 2561 นั ก ศึ ก ษ า ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี          
ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงสร้างพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทย 
ให้กับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 
2562 ในกิจกรรม “เตรียมก่อน
เรียนครู” เพ่ือพัฒนาครูร่วมกันบน
ฐ า น คิ ด ข อ งก า ร ส ร้ า ง ค รู ที่ มี
อุ ด ม ก ารณ์ แ ล ะ จิ ต วิ ญ ญ าณ             
กิจกรรมส าคัญ เช่น  ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัด
ลพบุรี เข้าฐานกิจกรรมขุดเสมาการ
ฟั งบ รรย าย หั ว ข้ อ  “The Best 
Teacher” และวิถีชีวิตหอพัก ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1. ผู้ชว่ยอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตร์ 

12 – 13 พฤศจิกายน 
2561 

เจ้าภาพจัดโครงการ “การประชุม
เครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพ่ือ
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 
ภายใต้โครงการเครือข่ายบริการ
วิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” 
ครั้ งที่  3  ณ  ห้ องประชุมชั้ น  9 
อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  และชุมชนบ้านโคกสลุง 
ผู้ร่วมประชุมคือสมาชิกเครือข่ายฯ 
จาก 38 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

1. อธิการบดี  
2. รองอธิการบดี 
3. คณบดี  
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 

7 พฤศจิกายน  2561 ง า น เส ว น า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใน
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี            
ณ  ห้ อ งป ระชุ ม พ ระน าร าย ณ์  
อาคารรัตนเทพสตรี นักศึกษาจาก
ทุกคณะ จ านวน 1,800 คน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

22 กันยายน – 9 
พฤศจิกายน 2561 

การสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 76 เรื่อง 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  
จ านวน 29 เรื่อง ด้านสังคม จ านวน 
41 เรื่อง และด้านสิ่ งแวดล้อม 
จ านวน 6 เรื่อง   

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 10/2561 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 
19 ตุลาคม 2561   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่                      
19 ตุลาคม 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นั้น จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม (เอกสารหน้า 1 - 25) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 3.1.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู                
คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

 (1) คณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 จ านวน 1 คน และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561 จ านวน 1 คน 

 (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันที่ 17 กันยายน 2561  

 (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 คน เป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 1 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
 (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน  
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน และให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 3.1.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 82 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 27 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 55 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
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 (4) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา           
ในการประชุมเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 (7) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 

 (8) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
จ านวน 82 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
    1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาภาษาจีน 1 - 1 
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 1 - 1 

รวม 2 - 2 
     1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 2 5 

รวม 3 2 5 
     1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 2 4 
 1.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 36 36 

รวม 2 38 40 
รวมทั้งสิ้น 7 40 47 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 7 9 
 2.1.2 สาขาวิชาการจัดการ 1 4 5 
 2.1.3 สาขาวิชาการตลาด 13 - 13 

รวม 16 11 27 
     2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 2 2 

รวม - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 16 13 29 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  3.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 1 2 3 
รวม 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น 2 2 4 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2 - 2 

รวม 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 27 55 82 
 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 82 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน และปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 82 คน            

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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 3.2  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ        
ในการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งหวังการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ         
ความต้องการของประเทศ ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ติดตามการบังคับใช้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีระเบียบการเงินในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศกึษา ภาคปกติ พ.ศ.2555 
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2555 
 3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 
 4.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2555 
 5.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. 2556 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการทางการเงินในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงระเบียบและยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สภาวิชาการในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา         
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 21)  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
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 “มาตรา ๑๘ (12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  การรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น 

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

(๑)  ประธานกรรมการซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน 

 (๒)  กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๔ คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน   

(๓)  กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ  จ านวน ๑ คน 
(๔)  กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน  จ านวน ๑ คน 
(๕)  รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ 
(๖)  นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยข้างต้น เพ่ือการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (๑) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
ตามข้อ ๕(๑) 
 (2) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ          
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ ข้อ ๕(๒) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอ
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑) รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภูมิภัทราคม 
   ๒) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 
   3) นายขจร  จิตสุขุมมงคล 
   4) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
  ๒. เสนอแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ ๕(๓) และข้อ ๕(๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.1 ข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ คัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน  โดย อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ 
ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๓) 
 ๒.2 ข้าราชการหรือพนักงานสายสายสนับสนุน คัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน โดย 
นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๔) 
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 ๓. เสนอแต่งตั้งเลขานุการ ตามข้อ ๕(๕) และผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อ ๕(๖) โดยอธิการบดี
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ  และมอบหมายนายศุภธี  โตสกุล 
ต าแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
๒. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ           

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ 
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๔.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
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3.4  พิจารณาเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) 

สรุปเร่ือง 
โดยที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๘ (2) ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ได้ด าเนินการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติเห็นชอบเสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนที่
จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป และมอบเลขานุการด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 (๑)  เพ่ือรายงานผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน และส านักงาน
อธิการบดี 

 (๒) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ/สถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ
ส านัก/สถาบัน โดยแบ่งเป็น  ๔ ส่วน  

ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร 
ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัย / คณะ/ส านัก/สถาบัน 
ส่วนที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน และคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ

ผู้อ านวยการ 
วงรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดด าเนินการ         

๒ ระยะ คือ  
๑. ระยะครึ่งปี (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) ติดตามความก้าวหน้า     

ของการด าเนินการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการ 
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2. ระยะสิ้นปี (1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2562 ) ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการ ทั้ง ๔ ส่วน โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการ สอบถามความเห็น
โดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 
ก าหนดสัดส่วนคะแนน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับส านัก/สถาบัน 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สัดส่วน (ร้อยละ) 
ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร ๒๐ 
ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย / 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 
๓๐ 

ส่วนที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๓๐ 
ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน และคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ

ผู้อ านวยการ 
๒๐ 

รวมคะแนนประเมิน ๑๐๐ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 – 8 

คณะกรรมการ จึงเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒)    
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย... 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
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 3.5  พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี              
พ.ศ. ๒๕62 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้ก าหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ 
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. นั้น 
   ดังนั้น เพ่ือให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
   “ข้อ 7 การประชุมให้มีตามก าหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ แต่ประธานอาจสั่งงดการ
ประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องท่ีจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม” 
    

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี              
พ.ศ. ๒๕62 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด    
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

 ๓.6 พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้ด าเนินการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2547 ข้อ 11 
ก าหนดว่า “การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
งบประมาณประจ าปี ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
  โครงการที่ขออนุมัติด าเนินการ มีดังนี้ 
  1. โครงการให้เช่าพ้ืนที่บริการอาหาร จ าหน่ายสินค้า และบริการถ่ายเอกสาร 
  2. โครงการจัดท าคู่มือสมัครสอบและคู่มือการศึกษา 
  3. โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร 
  4. โครงการให้บริการด้านสถานที่และเทคโนโลยี 
  5. โครงการจ าหน่ายน้ าดื่มลวะศรี 
  6. โครงการจ าหน่ายชุดนักศึกษา 
  7. โครงการเทพสตรีสตูดิโอ 
  8. โครงการศูนย์ต าราและเอกสารทางวิชาการ 
  9. โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานี 
  10. โครงการศูนย์หนังสือ TRU Book Center 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัย              
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

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

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

คณะกรรมการจัดท าเป็นงบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้  ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้              
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………..........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบหลักสูตรแล้วนั้น 
  ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวกลับคืนมหาวิทยาลัย 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  1. วิชา ศท. 0033407 กระบวนการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่มีใน Mapping 
  2. รหัสวิชาชีวเคมีในโครงสร้างหลักสูตร กับ Mapping ไม่ตรงกัน 
  3. กลุ่มวิชาเอกบังคับมีการแยกเป็นกลุ่มวิชาการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ มีลักษณะเป็ น
แขนงวิชา 
  4. จ านวนหน่วยกิตของแผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตรกับในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรไม่ตรงกัน 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขเล่ม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ เป็นตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 18) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
          ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อความในเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 สาขาวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)         
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  เนื่องจาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อความ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๐)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา ดังนี้ 
     

สาขาวิชา หน้า ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หน้า 15 “กลุ่มวิชาภาษา ภาษาต่างประเทศ 

ให้ เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ        
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิชา
อ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต” 

“กลุ่มวิชาภาษา ภาษาต่างประเทศ 
ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ         
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ 3 หน่วยกิต” 

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา หน้า 13 2) “กลุ่มวิชาภาษา ภาษาต่างประเทศ 
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิชา
อ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต” 

“กลุ่มวิชาภาษา ภาษาต่างประเทศ 
ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ 3 หน่วยกิต” 

3. สาขาวิชาภาษาไทย หน้า 11 “กลุ่มวิชาภาษา ภาษาต่างประเทศ 
ให้ เลื อกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ         
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิชา
อ่ืนๆ อีก 3 หน่วยกิต” 

“กลุ่มวิชาภาษา ภาษาต่างประเทศ 
ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ 3 หน่วยกิต” 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อความในเอกสาร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน          
3 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ า
คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขข้อความในเอกสาร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2561 เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 5) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561                 

๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

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

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

.................................................................. ............................................................................................................  
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 5.2  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กันยายน 2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่  ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดื อนกันยายน  ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2561  เรียบร้อยแล้ ว และได้ ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 2561 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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 5.3  รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561  
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ศาลปกครองสูงสุด ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลข
ด าที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี 
กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะคู่กรณีในอุทธรณ์ และหมายถึง นายวิชัย  ศรีขวัญ ผู้รับมอบอ านาจ        
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ในฐานะคู่กรณีในอุทธรณ์ 
  ด้วย คดีเรื่องนี้ ศาลได้มีค าสั่งก าหนดให้วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  
  บรรดาค าฟ้องเพ่ิมเติม ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม รวมทั้งพยานหลักฐาน
อ่ืนๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลจะไม่รับไว้เป็นส่วนหนึ่งของส านวนคดี หลังวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลจะท าการนั่งพิจารณาคดีต่อไป โดยศาลจะแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดี       
ครั้งแรกให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุด
การแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 2) 
 

 

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดี
หมายเลขด าท่ี อบ.371/2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

 2. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

 5.4  รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม 2561 นั้น มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการสรุปสาระส าคัญ  
การตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1  - 58) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

 2. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

 5.5  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 11 (4) ก าหนดให้ “จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงานของ
กองทุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 
  คณะกรรมการกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอรายงานผล                    
การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรอบปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2561 (วันที่  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 7)  
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548  
  “ข้อ 11 (4) จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

  2. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

 5.6  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
  สรุปเร่ือง 
 ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุ มครั้งที  7/2554 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2554 โดยมีหน้าที่หลัก คือ ประสานงานและด าเนินการจัดหารายได้ จากการจัดการทรัพย์สินและ
บริหารจัดการรายได้ และเพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการ จัดหา จัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  
 ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบรายงานผล          
การด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประ มาณ             
พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  2. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………...…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…........…………. 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
๗.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 

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

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

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

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

  


