
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 8/๒๕๕8 

วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     -  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     3.2  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     3.3  พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
     3.4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
     3.5  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
         4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     4.2 พิจารณาอนุมัติปิดแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
และแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
  5.1 สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕8   
  5.2  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/๒๕๕8  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

๒๕๕8 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเร่ือง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และมีนักศึกษา   
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

............................................................................................................................. ......................................................   
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สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 15 
หลักสูตรและการสอน 2 
รัฐประศาสนศาสตร์ 6 
การจัดการ 6 
การจัดการทัว่ไป 1 

รวมทั้งสิ้น 30 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 6 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 
เทคโนโลยีบัณฑิต 7 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 
บัญชีบัณฑิต 3 

รวม 31 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 
เทคโนโลยีบัณฑิต 6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 

รวม 32 
รวมทั้งสิ้น 63 
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 3.2  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยังไม่มีระเบียบ ว่าด้วย การจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์จากเงินรายได้ ดังนั้น เพ่ือให้การจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หรือผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้าน หรือในด้านอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยฯ จากเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้มีการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก          
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และปรับแก้ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... แก้ไขเป็น ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต    
และข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงน าเสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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 3.3  พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง            
โดยเสนอแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ .ศ. 2558 ต่อสภามหาวิทยาลัย             
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้วนั้น  
  คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการติดตาม        
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ส าหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 
2558 มีผลการด าเนินการโดยภาพรวมส าเร็จแล้ว 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.74 ก าลังด าเนินการ 16 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 59.26 แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้าน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามก าหนด 

คิดเป็นร้อยละ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

1.  ด้านกลยุทธ์               3 รายการ ร้อยละ 60 2 รายการ ร้อยละ 40 
2.  ด้านปฏิบัติงาน 6 รายการ ร้อยละ 37.50 10 รายการ ร้อยละ 62.50 
3.  ด้านการเงิน 3 รายการ ร้อยละ 100  - - 
4.  ด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

2 รายการ ร้อยละ 66.67 1 รายการ  ร้อยละ 33.33 

 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน       
                
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
“มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ  
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2556 ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕8 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด ารงต าแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
   

ล าดับที่ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง  
2. รองศาสตราจารย์โกศล  มีคุณ  
3. นางพรศรี  ฉิมแก้ว ต่อเนื่องอีก 1 วาระ 
4. นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์ ต่อเนื่องอีก 1 วาระ 
5. รองศาสตราจารย์วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ ต่อเนื่องอีก 1 วาระ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ต่อเนื่องอีก 1 วาระ 

 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ 
อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้...” 
   ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “ข้อ ๖ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ (๓) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   (๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
   (๒) เป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ  
   (๓) มีความรู้ความเข้าใจบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
   (๔) มีวิสัยทัศน์ในการพฒันามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๕) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย  
   (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ  
  ข้อ ๗ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดีเสนอเป็น 
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากับข้อ ๔ (๓) (จ านวน ๖ คน)” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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         3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบัน ตามที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ได้ครบวาระ            
การด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒1 มิถุนายน ๒๕๕8 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ “ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 
     (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑ คน 
     (๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน ๔ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
      (๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จ านวน ๑ คน 
     (๔) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จ านวน ๑ คน 
      (๕) รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
      (๖) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการสรรหากรรมการในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1.  พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
  2.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 4 คน 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ได้แก่ 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล หน้าที่ปัจจุบัน ความรู้/ประสบการณ์ ด้าน 

1. ผศ.สนิท  ชุนดี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  
มรภ.สวนดุสิต 

อดีตอธิการบดี 
มรภ.กาญจนบุรี 

บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

2. นายโอภาส  เขียววิชัย ข้าราชการบ านาญ อดีตที่ปรึกษาระบบ 
บริหาร สกอ. 

กฎหมาย 

3. รศ.ประเทือง 
ภูมิภัทราคม 

ข้าราชการบ านาญ อดีตอธิการบดี 
มรภ.นครสวรรค์ 

บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

4. รศ.วรวุฒิ  เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกรมที่ดิน 

กฎหมาย 

 
  3.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสรรหา 
 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
      “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด                    
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  “ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.”  ประกอบด้วย 
     (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑ คน 
     (๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน ๔ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
      (๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จ านวน ๑ คน 
     (๔) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จ านวน ๑ คน 
      (๕) รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
      (๖) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
  2.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 4 คน 
  3.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสรรหา 
   ๔.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
 

  สรุปเร่ือง 
   เนื่องด้วย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) เกษียณอายุราชการ 
ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                         
ชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1.  นายพงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 1.  นายพงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม 1. ล าดับที่ 1 และ 2 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3. ล าดับที่ 2 นางดวงใจ  บุญกุศล 
แทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ  
4. ล าดับที่ 3 นางสาวเจนจิรา เดชรักษา 
ปรับแก้ไขล าดับที่  
5. ล าดับที่ 4 นางสาวปาริสัชชา   
แสงสุวรรณ เปลี่ยนใหม่ 

2.  นางนันทนา  แจ้งสุวรรณ ์ 2.  นางดวงใจ  บุญกุศล 
3.  นางสาวจิราวรรณ  ฉายาวัฒน์ 3.  นางสาวเจนจิรา  เดชรักษา 
4.  นางสาวเจนจิรา  เดชรักษา 4.  นางสาวปาริสัชชา  แสงสุวรรณ 
5.  นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีแก้ว 5.  นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีแก้ว 

 
   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗0 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติปิดแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557) และแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขอเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ประกอบด้วยแขนงวิชา ดังนี้ 
   1.  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   2.  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   3.  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   4.  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  และเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ประกอบด้วยแขนงวิชา ดังนี้ 
   1.  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   2.  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   3.  แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   4.  แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   5.  แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   6.  แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
  เนื่องจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งแผนการรับนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2558 จนเสร็จสิ้นการรับนักศึกษา พบว่า แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล             
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่มีนักศึกษาสมัคร            
เข้าศึกษาต่อ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของวิชาในสาขาวิชาเอก และวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไป                      
ด้วยความเรียบร้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอปิดแขนงวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
   1.  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
   2.  แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
(๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
    ๑.  พิจารณาอนุมัติ ปิดแขนงวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

   (1) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  
   (2) แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.๑  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕8 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8 

 

 ๕.๒  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


