
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๗ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา 13.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี

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

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕๗ วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
     ๓.๒  พิจารณากําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งอธิการบดี และคณบดี   
      ๓.๓  พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕8 
     ๓.๔  พิจารณาทบทวนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง         
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   
     ๓.๕  พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  ๔.๑  พิจารณาการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 2 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 10/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕๗   
      ๕.๒  รายงานการรับ – จา่ยงบประมาณเงินรายได้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๗  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 

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

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต 

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ             
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ              
การประชุม 

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

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

  ๓.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 
ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
สรปุจํานวนผูส้ําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
 

 ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปรญิญามหาบณัฑิต 

นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา ๑๕ 
การสอนภาษาอังกฤษ ๓ 
หลักสูตรและการสอน ๒ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ๔๕ 
การจัดการ ๘ 
การจัดการทั่วไป ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๗๕ 
 
 

 ระดบัปรญิญาบณัฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดบัปรญิญาตร ี

นักศกึษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 25 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 20 
เทคโนโลยีบัณฑิต 7 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 147 
บัญชีบัณฑิต 77 

รวม 292 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 
นิติศาสตรบัณฑิต 4 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 22 

รวม 55 
รวมทั้งสิ้น 347 

 
  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 

 ๓.๒  พิจารณากําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งอธิการบดี และคณบดี   
  
  สรุปเรื่อง   
  ด้วย รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ แก้วเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเน่ืองจากมีอายุครบ 
๖๐ ปีบริบูรณ์ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ี วาระการดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครบวาระในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบวาระในวันที่               
๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมพิจารณากําหนดอัตรา
การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
ในตําแหน่งอธิการบดี และคณบดี ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓)           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และมีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตรา
การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 
  ๑.  ตําแหน่งอธิการบดี     จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.  ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ นําเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งอธิการบดี และคณบดี ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ กําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหาร         
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน่งอธิการบดี              
และตําแหน่งคณบดี  
  
  กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 

 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน

ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 

 “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
“มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ข้อ ๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………

     คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

   ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการทาํหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารแล้วเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป 

 
ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาเห็นชอบกําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งอธิการบดี และคณบดี   
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

       ๓.๓  พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕8 
 

  3.3.1  พิจารณารายงานการตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปี          
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
      สรุปเรื่อง 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการดําเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการโดยลดมูลเหตุ        
ของโอกาสและผลกระทบที่จะทําให้เกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี  
       สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ได้แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร 
จรรยาบรรณ และด้านอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 36 รายการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดําเนินการแล้วเสร็จตาม
กําหนด 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 สรุปได้ดังน้ี 
       1.  ด้านทรัพยากร     ดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
       ๒.  ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
       3.  ด้านปฏิบัติงาน     ดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  84.61 
       4.  ด้านบุคลากร จรรยาบรรณ   ดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  60.00 
       5.  ด้านอ่ืนๆ     ดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  100 
และส่วนที่อยู่ระหว่างดําเนินการมี 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนํารายการ
ดังกล่าวมาดําเนินการในแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2558 เพ่ือกํากับติดตามและปรับปรุง       
ให้แล้วเสร็จต่อไป  
     รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับน้ี         
ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการนโยบาย              
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งตามขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อย              
ปีละ ๑ ครั้ง ด้วย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        
        กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

      ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
     “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
        ๒. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
        ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
            “เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕ มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน       
ต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” 
 

ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ  
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
  3.3.2  พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕8 
 
  สรปุเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ให้ความสําคัญกับการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเป็น
กระบวนการหลักในการดําเนินงานตามพันธกิจและเป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้นําผลการประเมินการดําเนินงานความเส่ียง ปี 2557               
ในส่วนที่อยู่ระหว่างดําเนินการมาเป็นความเสี่ยงที่จะต้องดําเนินการต่อไปปี 2558 ร่วมกับความเสี่ยง                 
ที่คณะกรรมการอํานวยการ มีมติให้เป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นําเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์               
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การประชุม  
  
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การ
วิจัย การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 
    
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
         มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
 ๓.4  พิจารณาทบทวนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   
 
  สรุปเรื่อง 
    ข้อเท็จจริง  
    ๑. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประกาศ นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
    ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) และ
มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 เสนอสํานักงบประมาณภายใน
เดือนมกราคม 2558 
    3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 – 2563 
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 
    ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณ ปี 2559 สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า ควรจะมีการทบทวนนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) หรือไม่ ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา            
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
 ๓.๕   พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕8 
 
       สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน 
กําหนดเวลาเร่ิมประชุม ๑๓.๓๐ น. น้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม และได้ทราบกําหนดการล่วงหน้า         
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 
  ๑.  เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
                   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………………..……….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 
ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕8 

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี สถานที ่ หมายเหต ุ

๑/๒๕๕8 23 มกราคม ๒๕๕8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๒/๒๕๕8 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๓/๒๕๕8 20 มีนาคม ๒๕๕8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๔/๒๕๕8 24 เมษายน ๒๕๕8  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๕/๒๕58 22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๖/๒๕๕8 19 มิถนุายน 2558 ประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัย * 
๗/๒๕๕8 24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๘/๒๕๕8 21 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๙/๒๕๕8 18 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๐/๒๕๕8 16 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๑/๒๕๕8 20 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๒/๒๕๕8 18 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 2 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ลาออก 1 คน และคณะได้รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามความ
ต้องการของสาขาวิชาเพ่ิม  1 คน จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร              
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์  เปลี่ยนเป็น นายอภิชาติ  อาวจําปา และขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 คน ได้แก่ 
  1.  นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์ เปลี่ยนเป็น นายอภิชาติ  อาวจําปา 
  2.  นายอภิชาติ  อาวจําปา  เปลี่ยนเป็น นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
  ประกอบกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของ
สาขาวิชาเพ่ิม 1 คน และมีอาจารย์ย้ายสังกัดสาขาวิชา 1 คน จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการน้ีจึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม นายพิธพร  ไทยภูมิ เปลี่ยนเป็น นางสาวจุฑามาศ  พรรณสมัย  
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
       ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     ๒.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     ๓. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๗ 
เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕๗  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


