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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่ 4/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 22 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
     - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕๕9 วันท่ี 18 มีนาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     3.3  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จํานวน 2 โครงการ 
     3.4  พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 
      
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได  
   5.3  กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

      - 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

   -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๕9  
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 

2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงเปนไปตาม    

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ          
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา            
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ            
การประชุม 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 12 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
วิทยาศาสตรศึกษา 1 
หลักสูตรและการสอน 3 
รัฐประศาสนศาสตร 7 
การจัดการ 17 
การจัดการท่ัวไป 1 

รวมท้ังส้ิน 42 
 

 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 8 

รวม 43 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 30 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 21 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 
บัญชีบัณฑิต 5 

รวม 60 
รวมท้ังส้ิน 103 
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 3.2 พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวสัดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราว
ประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 เห็นชอบรางระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ .ศ . .. .. และมอบเลขานุการคณะอนุกรรมการ                   
ฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของ
คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี พิจารณาตอไป 
  เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการ
ปรับแกราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี เสร็จเรียบรอยแลว  
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี                   
ท่ีเก่ียวของ” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.3  พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จํานวน 2 โครงการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดทําโครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน           
ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตั้งแตปการศึกษา 2550 
ในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต นั้น ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินโครงการ              
สรางความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี              
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปท่ี 1 ศึกษาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป                 
จํานวน 4 รายวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ระหวางเดือน ธันวาคม 2558           
ถึงเดือนเมษายน 2559 ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไดจัดสงคาธรรมเนียม
การศึกษา คาลงทะเบียนรายวิชา 4 วิชา และคาสาธารณูปโภค เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จํานวน 188,550 บาท มหาวิทยาลัยฯ ไดประมาณการรายจายสําหรับโครงการความรวมมือ                
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท                
จังหวัดสระบุรี เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 150,840 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนแปดรอยสี่สิบบาทถวน) จึงเสนอขออนุมัติ
งบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายไดโครงการดังกลาว จํานวน 150,840 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืน           
แปดรอยสี่สิบบาทถวน) 
  อนึ่ง ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริม          
การปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ             
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนปริญญาตรี ทางดานรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ใหแก
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น ในป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนปริญญาตรี ทางดานรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนท่ี 5 โดยมีนักศึกษา
จํานวนท้ังสิ้น 16 คน และไดรับงบประมาณเพ่ือจัดการเรียนการสอน จํานวน 528,000 บาท มหาวิทยาลัยฯ           
ไดประมาณการรายจายสําหรับโครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 448,800 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) จึงเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายไดโครงการดังกลาว จํานวน 448,800 บาท (สี่แสนสี่หม่ืน           
แปดพันแปดรอยบาทถวน) 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําของบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปน

คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเกินรอยละ
แปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 
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3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการรับ – จายเงินการจัดการศึกษาโครงการ 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1.1 โครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จํานวน 150,840 บาท 
(หนึ่งแสนหาหม่ืนแปดรอยสี่สิบบาทถวน) 

 1.2 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย รุนท่ี 5 พ.ศ. 2559 จํานวน 448,800 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 
2558 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแลวนั้น 
  คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการติดตามผล
การดําเนินงานของผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงระยะครึ่งป ครั้งท่ี 1 ท่ีดําเนินการระหวาง วันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีผลการดําเนินการโดยภาพรวม อยูระหวางดําเนินการ 15 รายการ                 
คิดเปนรอยละ 100 แยกตามดานตางๆ ดังนี้  
 

ดาน 
จํานวนการจัดการความเส่ียงท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามกําหนด 

อยูระหวางดําเนินการ 

1.  ดานกลยุทธ               - 4 รายการ รอยละ 100 
2.  ดานการเงิน - 1 รายการ รอยละ 100 
3.  ดานปฏิบัติงาน - 6 รายการ รอยละ 100 
4.  ดานอ่ืนๆ - 4 รายการ  รอยละ 100 

รวม - 15 รายการ รอยละ 100 

 
  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้  ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการอํานวยการ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)  
                
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ  
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัต ิ– เพ่ือทักทวง 

  -  
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนมีนาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมีนาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.3  กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 1008.5/10 ลงวันท่ี 
9 มีนาคม 2559 เรื่อง การจัดทําคําขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ               
พ.ศ. 2560 – 2563 เสนอองคกรท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีทําหนาเหมือนกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง 
(อ.ก.พ. กระทรวง) พิจารณาใหความเห็นชอบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2559 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ครพ.) พิจารณาอนุมัติตอไปนั้น  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 
4/2559 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 – 2563 และรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 ระเบียบวาระท่ี 
3.5 พิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 และมอบเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
– 2563 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


