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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คร้ังที่ 6/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
     - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
ประจาํภาคการศึกษาท่ี 3/2558  
     3.3  พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.4  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
     3.5  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕9) ปงบประมาณ ๒๕๕9   
      
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
         - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559   
  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจาํเดือนพฤษภาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 

    
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 6/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

   -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕๕9  
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 

2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 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 10 มิถุนายน 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 1 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

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 20 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรและการสอน 2 
รัฐประศาสนศาสตร 25 

รวมท้ังส้ิน 48 
 

 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 57 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 174 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 8 
บัญชีบัณฑิต 2 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 246 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
นิติศาสตรบัณฑิต 9 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 24 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 101 
บัญชีบัณฑิต 20 

รวม 154 
รวมท้ังส้ิน 400 
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 3.2  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) โดยมีการเปดรับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาท่ี 3/2558 มหาวิทยาลัยฯ ไดมี          
การเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 จํานวน 8 สาขาวิชา รวมจํานวนนักศึกษา 267 คน 
รวมเปนเงินรายไดท้ังสิ้น 1,600,060 บาท (หนึ่งลานหกแสนหกสิบบาทถวน) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณ
และการบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ                  
เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน 
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น…” 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย               
จากงบประมาณเงินรายได  จากการเป ดรั บนั ก ศึกษาภาคพิ เศษ ประจํ าภาคการศึกษา ท่ี  3/2558                              
จํานวน 1,280,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ              
นโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยของอนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกิน
รอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเนนการพัฒนาประสิทธิภาพในปฏิบัติงานตามพันธกิจ               
ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตและมหาวิทยาลัยรับใชสังคม การดําเนินนโยบายการเงิน             
การคลังท่ีสอดคลองกับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และการนํานโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยไปสู          
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปงบประมาณ 2560 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ           
เกิดประสิทธิผลอยางแทจริง  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 และคณะกรรมการ            
นโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน               
2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา             
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  อนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.4  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 บัญญัติวา “ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย เม่ืออายุครบ
หกสิบปบรบิูรณ และจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษา
มีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกการสอนหรือวิจัย และมีความประสงคท่ีจะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได...” 
  ประกอบกับมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา “หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด        
ในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา...” จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย              
ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนงศาสตราจารย ใหรับราชการตอไปไดจนถึงวันสิ้น
ปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ  
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ . .. .. ท้ังนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
   2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
   “มาตรา 17 หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด        
ในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา...” 
   3. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
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   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ระยะคร่ึงป (๑ ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕9) ปงบประมาณ ๒๕๕9   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ (๕) ให            
คณะกรรมการฯ มีหนาท่ี “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ”     
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙) ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี           
๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ  
เฉพาะสวนท่ี ๑ ดานการพัฒนาองคกร และสวนท่ี ๒ ดานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นดังนี้ 
  ระดับมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี 1 การพัฒนาองคกร ประกอบดวย  
  (๑)  การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย 
จากผลการประเมินของหนวยงาน/คณะกรรมการอ่ืน 
  (๒)  การสอบทานการตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสี่ยง 
  สวนท่ี ๒ ดานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  (๑) ผลสัมฤทธิ์การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  (๒) จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย 
  (๓) การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  ระดับคณะ 

สวนท่ี 1 การพัฒนาองคกร ประกอบดวย  
  (๑) การสอบทานการตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสี่ยง 
  สวนท่ี ๒ ดานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  (๑) ผลสัมฤทธิ์การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  (๒) จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย 
  (๓) การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจําป 
 ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ปงบประมาณ ๒๕๕๙       
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๕๐ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดีพรอมความเห็นเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุกป” 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 6/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๕9 

 
             ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘   
     “ขอ ๘ (๕) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งป และสิ้นปงบประมาณ” 
 ๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
        “ขอ ๔ ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๘ แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 
                      ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ใหเปนไป
ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนําหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้        
มาบังคับใชโดยอนุโลม” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕9) ปงบประมาณ ๒๕๕9 และใหความเห็นเก่ียวกับรายงานท่ีเสนอ  

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

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

   - 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 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 5/2559 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ปงบประมาณ 2559 
 

  สรุปเร่ือง 
  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 ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤษภาคม 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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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

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

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

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

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

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

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


