
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกรุงเทพ ชั้น ๒  

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ (EBINA HOUSE) กรุงเทพมหานคร 
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
     ๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๓.๓  พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๓.๔  พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
     ๓.๕  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินและรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๓.๖  พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารอ านวยการและ
การศึกษาต่อเนื่อง จากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   - 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.๑  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
     ๕.๒  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 ๖.๑  ระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจ สอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

 สรุปเร่ือง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย     
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ   สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ๗๙  ๗๙ 
   การบริหารการศึกษา  ๑๐ ๑๐ 
   หลักสูตรและการสอน  ๓ ๓ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑ ๑ 
   รัฐประศาสนศาสตร์  ๔๘ ๔๘ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

   การจัดการ  ๑ ๑ 
   การจัดการทั่วไป  ๖ ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๗๙ ๖๙ ๑๔๘ 
 

ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๒ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๑ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๗ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๓๙ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๖ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๐ 
บัญชีบัณฑิต ๘ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต ๕ 

รวม ๘๙ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๒ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑ 

รวม ๖ 
รวมทั้งสิ้น ๙๕ 

 
 
 
 
 ๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
  

  สรุปเร่ือง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

  ด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕  ดังนี้  
  ๑. มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ     
ด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา         
ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อ จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
     ๑. นายวิชัย  ศรีขวัญ 
     ๒. ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร 
     ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 
    ๒. อธิการบดีพิจารณาเสนอบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือ 
คณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาค า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
       ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  และเสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔   
  “ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
  ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน    
          ๒)  อธิการบดี  เป็นรองประธาน  
   ๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
   ๔)  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือ คณบดี หรือผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
  ๕)  รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ....” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งตั้ง 
    ๑.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
    ๑.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๓ คน  เป็นกรรมการ  
  ๒.  พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๓   พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ก าหนดให ้

“ข้อ ๗ ประธานและกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้” 

ดังนั้น รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔   
จึงครบวาระในการด ารงต าแหน่งสองปี ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่                 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  
    
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๖ 
  “ข้อ ๖ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   (๑)  ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 
   (๒)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน โดยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งต้องครอบคลุมคณะวิชาหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามค าแนะน าของประธานสภาวิชาการ....” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการฯ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

     ๓.๔   พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

    สรุปเร่ือง 
     ด้วย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดให้ 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบและกลไก       
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    มาตรา ๑๘ (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๕ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินและรายได้  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ (๑๑) สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
หน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย   
การด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ 
“การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นงบประมาณประจ าปี    
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินและรายได้       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๖   พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารอ านวยการและ
การศึกษาต่อเนื่อง จากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารอ านวยการและ
การศึกษาต่อเนื่อง จ านวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๘,๔๕๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)    
ด าเนินการก่อสร้างผูกพันเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มคอน 
เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยเริ่ม
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ก าหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่า 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

บริษัทเอ็มคอน เทคโนโลยี จ ากัด ไม่เข้ามาด าเนินงานตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการบอกเลิกสัญญา       
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยฯ ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างดังกล่าว จ านวน ๘ งวด       
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๘๒,๘๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณเดิมทั้งสิ้น ๔๗,๐๗๔,๒๐๐ บาท   
  ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน 
๕๐,๙๗๐,๑๒๔ บาท และมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้ใช้เงินส่วนเกินจากงบประมาณเดิม จ านวน  ๓,๘๙๕,๙๒๔ บาท 
จากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) โดยไม่ได้น าเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วน
จ ากัดยุวากรศุภภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ค่าก่อสร้าง ๕๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท โดยก าหนดการส่งงานงวดสุดท้าย ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ขณะนี้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยุวากรศุภภัณฑ์ ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญา    
และจะเบิกเงินงวดสุดท้ายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารอ านวยการและการศึกษา
ต่อเนื่อง จากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา)  จ านวน ๓,๘๙๕,๘๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๒๒ วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความเห็นชอบ

ของสภามหาวิทยาลัย” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัต ิ– เพื่อทักท้วง 

  - 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.๑   สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล           
การด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดี
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย   
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ เงินโครงการ          
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (วศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ    
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ     
การประชุม  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 ๖.๑   พิจารณาระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
         สรุปเรื่อง 
             ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    ได้มีมติ
มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลนโยบายระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการประชุมเชิงนโยบาย นั้น เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ได้ประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลระบบการแจ้งผลการเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ      
การพิจารณาด้วย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 
เอกสารแนบ ๑ ปฏิทินการศึกษา ๑ - ๓ 
เอกสารแนบ ๒ การแจ้งก าหนดวันส่งผลการศึกษาในแต่ละเดือน ๔ - ๕ 
เอกสารแนบ ๓ การประเมินผลการศึกษาทางออนไลน์ ๖ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

เอกสารแนบ ๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ๗ – ๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
วันที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

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

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

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

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

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


