
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
                        ๑.๑   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
   เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ - เพ่ือพิจารณา 
                        ๓.๑  พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                        ๓.๒  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบณัฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปรญิญาบัณฑิต 
                        ๓.๓  พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานใน 
                               สถาบันอุดมศึกษา 

              ๓.๔  พิจารณา  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อน 
                    เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศกึษา สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. .... 

๓.๕  พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องค่าตอบแทนประจําตําแหน่งวิชาการ      
       และค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
       เทพสตร ี

                         ๓.๖  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ..... 

๓.๗  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ..... 

                         ๓.๘   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ว่าด้วยการระดมทรัพยากรเพ่ือ 
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่.....)  พ.ศ. ..... 

                         ๓.๙   พิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินการขอรับเงินประจําตําแหน่ง 
                                 ประเภทผูบ้ริหารฯ (หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                      ๓.๑๐  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
                       - 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
                       ๕.๑  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
                       - 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๑    สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ๑๐/๒๕๕๕  
        เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
                   ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน      
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผล
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
  บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันที ่๒๖ ตุลาคม 

๒๕๕๕ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๔  
บรรทัดที่ ๑๒ 

“...ส่วนวิสัยทัศน์ที่จะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดเวลาให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกแสดงวิสัยทศัน์คน
ละประมาณ...” 

“...ส่วนวิสัยทัศน์ที่จะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดเวลาให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกแสดงวิสัยทศัน์ไม่
เกินคนละ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๔  
บรรทัดที่ ๒๓ 

“...คนละประมาณ ๑๕ นาท.ี..” “...คนละไม่เกิน ๑๕ นาที...”  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๔  
บรรทัดที่ ๓๑ 

“ทุกชนิด” “ทุกชนิด เน่ืองจากเป็นคําถาม
เดียวกัน จึงต้องปกปิดมิให้ผู้ถกูถาม
ทราบล่วงหน้า” 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๕  
บรรทัดที่ ๔ 

“ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ขอ
เลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย” 

“ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับข้อบังคับจึงขอ
เลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย” 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๕  
บรรทัดที่ ๑๑ - ๑๒ 

“๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะแสดง
วิสัยทัศน์คนละประมาณ ๑๕ นาที 
โดยมีการนําเสนอ Power Point 
ประกอบด้วย และต้องนําเอกสารใน 
Power Point แจกกรรมการสภาฯ 
ทุกคนด้วย แลว้ให้จัดส่งเป็นเรื่องลับ” 

“๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะแสดง
วิสัยทัศน์คนละไม่เกิน ๑๕ นาที โดย
มีการนําเสนอ Power Point 
ประกอบด้วย และต้องทําเอกสาร
สําเนา Power Point แจกกรรมการ
สภาฯ ทุกคนด้วย โดยให้จัดสง่เป็น
เรื่องลับ” 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๕  
บรรทัดที่ ๑๓ 

“๓. ไม่มกีารซกัถามผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่แสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือป้องกัน
การเกิดปัญหาต่างๆ” 

“๓. ไม่มกีารซกัถามผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่แสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือ
ป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบจาก
การต้ังคําถาม” 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๕  
บรรทัดที่ ๒๑ – ๒๒ 

“คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทีม่า
ประชุม และประธานสามารถออก
เสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได้” 

“คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทีม่า
ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสามารถออกเสียงเพ่ิมอีก
เสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได้ตามข้อบังคับ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร”ี 

 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒
หน้าที่ ๕  
 

 ๙. การไม่ออกเสียง ได้แก่ การ
ลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้ใด 

เพ่ิมเติม 

 
 

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

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
๓.๑   พิจารณาคดัเลือกผู้สมควรดํารงตาํแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

สรุปเรื่อง 
                   ตามที่รองศาสตราจารย์กวี  ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะดํารง
ตําแหน่งครบวาระ ในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และได้มีการดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี  ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  มาโดยลําดับแล้วน้ัน 
                   บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ได้เสนอรายช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี  จํานวน........คน  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังน้ี 
                   ๑.  ……………………….. 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
                   ๒.  ……………………….. 
                   ๓.  ……………………….. 
                   ดังรายละเอียด ในเอกสารประกอบการประชุม   พร้อมทั้งเอกสาร แนวนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
ในการบริหารมหาวิทยาลัย  (เอกสารแยกเล่ม)              
   

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
             ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                        “ข้อ  ๑๐  บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๘(๔) ต้องเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย 
                  ข้อ  ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามข้อ ๑๐ จํานวนหน่ึงคน    
เพ่ือดําเนินการให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  โดยลงคะแนนลับ และนับเปิดเผย  และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม และดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
อธิการบดี 
                  ในกรณีที่ ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม          
ให้ดําเนินการลงคะแนนลับ และนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในคร้ังก่อน ในลําดับที่หน่ึง และลําดับที่สอง 
จนกว่าจะได้ผู้ที่คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม” 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑.  พิจารณาคดัเลือกบุคคลจากรายช่ือที่เสนอจํานวนหน่ึงคน เพ่ือดําเนินการให้ดํารงตําแหน่ง  
     อธิการบดี 
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

๓.๒   พิจารณาอนมัุติให้ปรญิญามหาบัณฑติ ประกาศนยีบัตรบณัฑติ และปรญิญาบัณฑติ 
สรุปเรื่อง 
ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ 

ประกาศนยีบัตร 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
บัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีนักศึกษาภาค

ปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา
ดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการใหความ
เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัย
ฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนยีบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนปุริญญา 

และ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 

 

๓.๓   พิจารณาเห็นชอบการเลือ่นเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการ และพนกังานใน   
สถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 

                ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  มีมติ 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน
ประจําปีของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๕ คน  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
กวี  ศิริโภคภิรมย์ อธิการบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  สยังกูล รองอธิการบดี   อาจารย์ตระกล  จันทสุนทร  
รองอธิการบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  อ่อนไสว  คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  
อมิตรพ่าย  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แล้วน้ัน 
                คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  และครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
และคณะกรรมการฯ มีมติ ให้ปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารทั้ง ๕ คน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม      
 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให 

สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงาน
นั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
                     ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๖ วรรคแรก ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงาน    
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอการปรับเลื่อนเงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษ
ของผู้บริหารโดยให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ” 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑. เห็นชอบการปรับเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารจํานวน ๕ คน ตามเสนอ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

๓.๔   พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรบั
เลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 

               ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบ บัญชีอัตราเงินเดือนขั้นสูงขั้นตํ่า ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
แล้วน้ัน การอนุมัติบัญชีดังกล่าว  มีผลทําให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ในปี ๒๕๕๕ ต้องเลื่อนเงินเดือน
โดยเทียบกับฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคํานวณของพนักงาน แต่ละประเภท ตําแหน่ง ระดับ  ซึ่งยังมิได้มีการกําหนดไว้ 
               มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พิจารณากําหนด
ฐานเงินเดือนที่จะใช้ในการคํานวณ เพ่ือการเล่ือนเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ และคณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม                              

 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
                     ข้อ ๑๓  ให้มีการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหาร และพนักงาน ประจําปี อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ดังน้ี 
                    (๑)  ......................             



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
                    (๒)  การปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในแต่ละปี ให้ปรับเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละหกของ
ฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคํานวณ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให้จัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
                     ข้อ ๑๕  หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด” 

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อน

เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  ทีเ่สนอ  
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

๓.๕   พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
วิชาการ และค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
สรุปเรื่อง 

               ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งวิชาการ สําหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  แล้วน้ัน  ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว 
จะต้องมีการกําหนดอัตราการจ่ายโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารที่แบบมานี้  

 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
              ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งวิชาการ 
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
                     ข้อ ๖ วรรคสาม “อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งวิชาการตามวรรคหน่ึง และ
ค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคสองให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็นประกาศโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่องค่าตอบแทนประจําตําแหน่งวิชาการ  

และค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เสนอ  
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

๓.๖   พิจารณาร่าง  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าดว้ยการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ  พ.ศ. ..... 
สรุปเรื่อง 

               ด้วยมหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในหลักสูตรใหม่        
จึงจําเป็น ต้องมีระเบียบที่จะใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้แต่เดิม ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้องในการดําเนินการดังกล่าว 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
               ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พิจารณา ร่างระเบียบดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม  
  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให 
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงาน
นั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  

ที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  พ.ศ. ..... ที่เสนอ  
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

  ๓.๗   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าดว้ยการเก็บค่าธรรมเนียม 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ  พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
               ด้วยมหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ในหลักสูตรใหม่          
จึงจําเป็นต้องมีระเบียบที่จะใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรปรับปรุงอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้แต่เดิม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้องในการดําเนินการดังกล่าว 
               ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พิจารณา ร่างระเบียบดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม  
  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให 
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงาน
นั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  

ที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑.  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  พ.ศ. ..... ที่เสนอ  
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 

๓.๘ พิจารณาร่าง  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการระดมทรพัยากรเพื่อ 
         การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี(ฉบบัท่ี.....)  พ.ศ. ..... 

สรุปเรื่อง 
               ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีที่เรียกเก็บไว้แต่เดิม ให้มีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการย่ิงขึ้น จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้องในการดําเนินการดังกล่าว 
               ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พิจารณา ร่างระเบียบดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม  
  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให 
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงาน
นั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  

ที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑.  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่.....)  พ.ศ. .....  ที่เสนอ  
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑๐  พิจารณาอนมัุติหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ (ค.ด.) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะครุศาสตรไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด โดยไดผานการวิพากษหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผานท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และผานความเห็นชอบของสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๕ แลวนั้น      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
    “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑  รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได 
สรุปเร่ือง 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงงานคลังไดจัดทํา
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากร
ประจําการเงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี 

ของผูใดโดยเฉพาะ” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพื่อทราบ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

- 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 

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

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


