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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่ 11/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่           
16 ตุลาคม 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขออนุญาตงดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 4.3 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.4 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ               
การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษ ต าแหน่งนิติกรของพนักงานมหาวิทยาลัย                       
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.5 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 4.7 พิจารณาโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่  21 ส าหรับอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

4.8 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality improvement plan) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563   
 4.9 พิจารณาค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีการศึกษา 2563   
 4.10 พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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 4.11 พิจารณาแต่งตั้ งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 4.12  พิจารณาแนวทางการงดเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าปรับส าหรับ
นักศึกษา 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2563 
 5.3 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559  
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
 5.4 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559    
คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์  หรือพลฤทธิ์  
ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5  
 5.5 รับทราบโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี และสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ประจ าประเทศไทย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 โครงการอบรมผู้ ป ระ เมิ น
คุณ ภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะและสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ส านักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะและสถาบัน  หลักสู ตรที่  5  ส าหรับผู้ ไม่มี
ประสบการณ์ รุ่นที่ 8 และ 9 วันที่ 16 – 17 และ
วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
พ ร ะ น า ร า ย ณ์  ชั้ น  4  อ า ค า รั ต น เท พ ส ต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
 สรุป จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น รุ่นที่ 8 จ านวน 
131 คน โดยเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย            
32 คน บุคคลภายนอก 99 คน รุ่นที่ 9 จ านวน 68 
คน ประกอบด้วยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 27 
คนบุคคลภายนอก 41 คน จากมหาวิทยาลั ย              
31 แห่ง จ าแนกไดด้ังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 7 แห่ง 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือ 7 แห่ง 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 4 แห่ง 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 4 แห่ง 
 5. มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภาคตะวันตก 3 แห่ง 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 3 แห่ง 
 7. มหาวิทยาลัยเอกชนและอ่ืนๆ 3 แห่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 - -  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 
16 ตุลาคม 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ทางไปรษณีย์  และ               
ในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แล้ว 
  ในการนี้  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  10/2563 เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 37) 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล             
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2563 – การประชุมครั้งที่  10/2563 ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงาน                 
สภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –            
การประชุมครั้งที่ 10/2563 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ              
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่.. ) 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 18 กันยายน 2563 

3. แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

4. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 
5. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี 
6. หลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 
กันยายน 256๔) 
7. การขอเลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งวิชาการ ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. .... ครั้งที่ 10/2563 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
10. ระเบียบวาระการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 เรื่อง 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

1. การด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งคณ ะกรรมการตรวจสอบตามหลั กเกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 มกราคม 2563 

2. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล           
และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ตามพระราชบัญญั ติ                     
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

5. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2563 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรใหม่                          
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 8/2563  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2562) 

ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 18 กันยายน 2563 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
        
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 10/2563 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 
 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 29 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 10 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 19 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ                   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 
2563 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2563 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมั ติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2563  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาภาษาจีน 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 3 1 4 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 
 2.1.2 สาขาวิชาการจัดการ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 4 6 
 2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 3 3 6 

รวมทั้งหลักสูตร 3 3 6 
รวมทั้งสิ้น 5 7 12 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 2 3 

  3.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 4 4 

  รวมทั้งหลักสูตร 1 6 7 
รวมทั้งสิ้น 2 6 8 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร - 5 5 
รวมทั้งสิ้น - 5 5 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10 19 29 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 29 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติงดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2561 มีมติ อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
– 2565 จ านวน 15 คน ต่อภาคการศึกษา และภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 – 2566 จ านวน 5 คน ต่อปี
การศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม .) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ นั้น  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                  
พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ โดยระบุว่า “ข้อ 10.3 ปริญญาโท 
   10.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ         
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ         
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย      
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์            
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย” 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 คน มีผลงานทางวิชาการ        
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะจึงไม่สามารถใช้ศักยภาพอาจารย์ 
ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้ จึงส่งผลกระทบกับการ
รับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยก าลัง
ด าเนินการเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ (รับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563) ท าให้ต้อง
งดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564  
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จึงของดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2          
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
  ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยล าดับ 
ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2563 
  2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  
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  3. สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563                
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการงดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ให้คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการก ากับ ติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ก าหนดก่อนมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 24) 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาอนุมัติงดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
              
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………...…………………………….………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  สรุปเร่ือง 
ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
7/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 มีหน้าที่หลัก คือ ประสานงาน และด าเนินการจัดหารายได้จากการ
จัดการทรัพย์สินและบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินงานจัดหารายได้ตามโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมียอด
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,342,785.16 บาท ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 10,617,504.00 บาท                
(คิดเป็นร้อยละ 52.20 ของประมาณการรายรับ) ทั้งนี้  คาดว่าจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น 
9,725,281.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.80 ของประมาณการรายรับ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  

“ข้อ ๑๑ การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท า
เป็นงบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”  

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ค าขอตั้งงบประมาณของ
ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้  
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 29) 

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗   
     “ข้อ ๑๑ การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการ

จัดท าเป็นงบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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 4.4 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ               
การก าหนดเงินเพิ่มพิ เศษส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษ ต าแหน่งนิติกรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 

(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
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 4.5 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ           
ปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน แต่การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยังใช้การ
เลื่อนเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  มหาวิทยาลัย จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข วิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ ใช้วิธีค านวณตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวิธีค านวณตามบัญชีฐานในการค านวณ 
และช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท ดังนี้ 
  ๑. การก าหนดเงินเดือนต่ าสุดและสูงสุด เพ่ือค านวณค่ากลางและฐานในการค านวณ 
 ๑.๑ การก าหนดเงินเดือนต่ าสุด 
   ๑.๑.๑ กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับอาจารย์ ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับคุณวุฒิปริญญาโท คือ ๒๖,๒๕๐ บาท  
    ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใช้อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามล าดับ 
   ๑.๑.๒ กรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ใช้อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของบัญชีแนบท้าย
ประกาศ เรื่องการก าหนดบัญชีขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๑.๑.๓ กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี คือ ๑๙,๕๐๐ บาท 
    ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ใช้อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ าของบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่องการก าหนดบัญชีขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๑.๑.๔ กรณีต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ๑๐,๔๓๐ บาท 
   ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ใช้อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ เรื่องการก าหนดบัญชีขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๒  การก าหนดเงินเดือนสูงสุด ใช้อัตราเงินเดือนขั้นสูงของบัญชีแนบท้ายประกาศ  
เรื่องการก าหนดบัญชีขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ๒. การก าหนดค่ากลาง(MP) ฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือน 
 ค่ากลาง (MP2) = (เงินเดือนต่ าสุด + เงินเดือนสูงสุด) ÷ ๒ 
 ค่ากลาง (MP1) = (เงินเดือนต่ าสุด + MP2) ÷ ๒ 
 ค่ากลาง (MP3) = (เงินเดือนสูงสุด + MP2) ÷ ๒ 
 ฐานในการค านวณระดับล่าง ๑ = (เงินเดือนต่ าสุด + MP1) ÷ ๒ 
 ฐานในการค านวณระดับล่าง ๒ = (MP1 + MP2) ÷ ๒ 
 ฐานในการค านวณระดับบน ๑ = (MP2 + MP3) ÷ ๒ 
 ฐานในการค านวณระดับบน ๒ = (เงินเดือนสูงสุด + MP3) ÷ ๒ 
  ๓. กรณีค านวณตามวิธีการดังกล่าวแล้ว มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดับ ล่าง๑ ของระดับ
ต าแหน่งที่สูงกว่า มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับ บน ๑ ของระดับต าแหน่งที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัด 
ลงไป ให้น าฐานในการค านวณระดับ บน๑ ของระดับต าแหน่งที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไปนั้นปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 
๑ และน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณระดับ ล่าง๑ ของระดับต าแหน่งดังกล่าว 
  ๔. กรณีค านวณตามวิธีการดังกล่าวแล้ว มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดับ ล่าง๒ ของระดับ
ต าแหน่งที่สูงกว่า มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับ บน๒ ของระดับต าแหน่งที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัด 
ลงไป ให้น าฐานในการค านวณระดับ บน๒ ของระดับต าแหน่งที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไปนั้นปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 
๑ และน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณระดับ ล่าง๒ ของระดับต าแหน่งดังกล่าว 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 21) 
 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย             
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  “มาตรา 65/1 การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตรา
ค่าจ้าง และค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง               
การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และ             
การร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
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  3 .ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ว่ าด้ วย  ค่ าตอบแทนผู้ บ ริห ารที่ มิ ได้ 
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 “ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และสามารถ
ออกประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 
 …” 
 “ข้อ ๑๓ (๒) การปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในแต่ละปี ให้ปรับเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละหก
ของฐานเงินเดือนที่ใช้ค านวณ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้จัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่าง              
ที่เสนอ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
............................................................................................................................................................................ .. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
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4.6  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

เทพสตร ีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
สรุปเร่ือง 
ด้วย นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       

ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค าสั่งที่ ๔/2562 ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 2562 ได้ขอลาออก       
จากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563  

เนื่องด้วย ต าแหน่งดังกล่าวยังคงมีวาระเหลืออยู่ 1 ปี 5 เดือน 12 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีกรรมการ 
ก.บ.ม. พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการเพื่อให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้...”  

มหาวิทยาลัย จึงด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จ านวน             
1 คน  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ด าเนิ นการรับสมัคร ข้ าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา หรือพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน              
สายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
15.30 น. ณ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยมีผู้สมัคร จ านวน 2 ราย 

2. จัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ พ้ืนที่บริเวณ
ชั้น G ณ อาคารส านักงานอธิการบดี ผู้ได้รับเลือก คือ นายวัชระ รักษาพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             
สายสนับสนุน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งนายวัชระ  รักษาพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         
สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ (๗) 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 3)  
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด           
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  
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 “ข้อ ๕  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏเทพสตรี  เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.”...”   
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวัชระ  รักษาพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             

สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
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บัญชีรายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริหารงานบคุคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ขอ้ ๕ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ชุดปัจจุบัน  
บุคคลที่เสนอแต่งต้ัง 

เป็นกรรมการ กบม. ในครั้งน้ี 
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  

(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 

 

(๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
และรองอธิการบดี ที่ รั บผิ ดชอบงานวิชาการ          
เป็นกรรมการ 

ผศ.เฉลิมชัย หาญกล้า  
(รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล)  

 

ผศ.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  
(รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ) 

 

*(๔) กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี จ านวน ๒ คน 

ผศ.ทรงศรี ตุ่นทอง 
(คณบดีคณะครุศาสตร์) 

 

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธ์ิ  
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 

*(๕) กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวน ๑ คน 

ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 
(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 

 (6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
เป็นกรรมการ 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(อาจารย์ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล) 

 

*(๗)  กรรมการ ท่ีมิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้ง    
จากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ  
จ านวน ๒ คน และจากข้าราชการ หรือพนักงาน     
สายสนับสนุน จ านวน ๑ คน  

อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา  
อาจารย์โสพิศ  ค านวนชัย  
นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 
(ขอลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563) 

นายวัชระ รักษาพล 
(วาระการด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง ถึงวันที่ 21 มี.ค. 65) 

*(๘)  กรรมการซึ่ งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลั ย  ซึ่ งสภ ามหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ ง       
ตามค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน ๕ คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล 
ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร และด้านบริหาร
จัดการ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

รศ.สรุชัย  ขวัญเมือง  
นายขจร  จิตสุขุมมงคล  
นายโอภาส  เขียววิชัย  
รศ.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  
รศ.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  

(๙)  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ) 

 

(๑๐) ผู้ช่วยเลขานุการตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
จ านวนไม่เกิน ๒ คน 

นายศุภธี  โตสกุล  
นางปิ่นธัญ  พรรษา  

หมายเหตุ * กรรมการตามข้อ ๕(4)(๕)(7) และ (8) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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4.7  พิจารณาโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สรุปเร่ือง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563               

ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัด
แจ้ง จ านวน3,423,660 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ นั้น 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมตามที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณสรุป
ดังนี้  

กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่ได้รับงบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ขอตั้ง 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

จากท่ีอนุมัต ิ

การใช้งบประมาณ 

เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย 

1. การจดัการศึกษา
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
เทพสตร ี

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตร ี

1,381,560 1,151,560 230,000  1,151,560 

2. จัดท าป้ายสัญลักษณ์  
ป้ายช่ือคณะ และป้ายห้อง 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

574,100 499,958 74,142 499,958  

3. ปรับปรุงอาคาร 

คหกรรมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

493,000 493,000 0  493,000 

4. จัดซื้อครุภณัฑ ์

ในการจัดงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลยั 2 รายการ 

งานพัสดุ กองคลัง 
 

975,000 770,000 205,000 770,000  

รวมเป็นเงิน  3,423,660 2,914,518 509,142 1,269,958 1,644,560 

 
สืบเนื่องจากวงเงินงบประมาณคงเหลือจากที่อนุมัติข้างต้น จ านวน 509,142 บาท ประกอบ

กับมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์ ด้วยปัจจุบัน          
การจัดการศึกษาในห้องเรียนแบบปกติอาจไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา     
เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้คนมีความจ าเป็นต้องด าเนินวิถีชีวิตแบบ
ใหม่ตาม New normal คือ เน้นเรียนออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางในการจัดการศึกษาต้องท าให้การเรียนการสอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตต้องมีความเสถียร ระบบถ่ายทอดผ่านทีวี ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี ใน
ชุมชน การจัดตารางเรียน พร้อมทั้งความสามารถในการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จึงจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
งบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 509,055 บาท  
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ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะ            

การสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยขอใช้เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข ที่คงเหลือจากการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จ านวน 509,055 บาท (ห้าแสนเก้าพันห้าสิบห้าบาทถ้วน)  

โดยเรื่องดังกล่าวผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน         
การประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 1 - 4 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๑5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใช้งบประมาณจ านวน 509,055 บาท (ห้าแสน            
เก้าพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) จากเงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัตไิว้ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
4.8 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 
และส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการส่งรายงานผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผ่านระบบ CHE QA Online เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเป็นการรายงานต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้วนั้น 
  หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยต้องน าผลการประเมิน
ดังกล่าว ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ แล้วจึงน าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยและข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินฯ มาเป็นโจทย์หลักในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย นั้น 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้น าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยและข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 มา
วิเคราะห์ร่วมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกคณะ (ที่มีการหลอมรวมแผนพัฒนาฯ จากทุกหลักสูตร
ภายในคณะแล้ว) ดังเอกสารประกอบการประชุมชุดที่  1-5 (รายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ ในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้ 

เอกสารประกอบการประชุมชุดที่  1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ หน้า 1 - 14 
เอกสารประกอบการประชุมชุดที่  2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 1 - 12 
เอกสารประกอบการประชุมชุดที่  3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หน้า 1 – 30  
เอกสารประกอบการประชุมชุดที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 1 - 13 
เอกสารประกอบการประชุมชุดที่  5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน้า 1 – 10 

ประกอบเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้เป็นแผนการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแผนฯ ฉบับนี้ จ าแนกราย
องค์ประกอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสรุปดังนี้ 
   

องค์ประกอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(Quality Improvement Plan) (ข้อ) 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 10 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 7 ข้อ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  
เรื่องนีไ้ด้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

2/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2563 และ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
 2. คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
 3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่             

30 ตุลาคม 2563 
 4. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่                   

6 พฤศจิกายน 2563 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 23) 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563 

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

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.9 พิจารณาค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563   
 

   สรุปเร่ือง 
   ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  ก าหนดขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจ าแนกตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ในการพิจารณา           
ค่าเป้าหมายนี้ มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวคิดในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายฯ โดยเทียบเคียงกับผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา และพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
โดยก าหนดค่าเป้าหมาย เชิงรุกที่ท้าทายและมุ่งสู่การพัฒนาเป็นส าคัญ การก าหนดค่าเป้าหมายนี้ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
อย่างเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
   ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
   2. คณะกรรมการอ านวยการ (กอ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  
   3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 
   4. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียด                
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563   
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 4.10 พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้ก าหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 
ของทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามฉบับที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. 2562 
   “ข้อ 8 การนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้             
แต่นายกสภามหาวิทยาลัย จะสั่งเลื่อนหรืองดการประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือไม่มีเรื่องที่จะประชุมกันก็ได้” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
ตามฉบับร่างที่เสนอ  
   
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………….………….………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
(ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานทีจ่ัดประชุม หมายเหตุ 

๑/๒๕64 22 มกราคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๒/๒๕64 19 กุมภาพันธ์ 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๓/๒๕64 19 มีนาคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

4/๒๕64 16 เมษายน 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

5/๒๕64 21 พฤษภาคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

6/๒๕64 18 มิถุนายน 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

7/๒๕64 16 กรกฎาคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

8/๒๕64 20 สิงหาคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

9/๒๕64 17 กันยายน 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๑0/๒๕64 15 ตุลาคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๑1/๒๕64 
19 พฤศจิกายน 

2564 
13.30 น. 

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

12/2564 17 ธันวาคม 2564 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 
 

หมายเหตุ : 1.  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558    
  ก าหนดให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สปัดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 
  เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. 
 2. อาจมีการเปลีย่นแปลงปฏิทินตามความเหมาะสม  
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 4.11 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 

 (เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 4.12  พิจารณาแนวทางการงดเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าปรับส าหรับ
นักศึกษา 
 
 

(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

   สรุปเร่ือง 
ด้วย ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน

จัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 6(2) ก าหนดว่า “จัดท า
งบประมาณค่าใช้จ่ายและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” สรุปผลการด าเนินงาน
ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

รายรับ รายจ่าย 
ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
ประมาณการ ยอดจริง 

1. รายรับจากการด าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ
  

19,082,350 บาท 15,749,193.43 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้ง
ไว้ 3,333,156.57 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 35.67 

2. รายจ่ายจากการด าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ 

10,141,170 บาท 6,524,177.33 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้ง
ไว้ 3,616,992.67 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.67 

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย 
จากการด าเนินงาน 

8,941,180 บาท 9,225,016.10 บาท  

3. รายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547               
ข้อ 11 

2,000,000 บาท 2,411,799.39 บาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้ง
ไว้ 411,799.39 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.59 

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย  
ตามระเบียบฯ ข้อ 11 

6,941,180 บาท 6,813,216.71 บาท 
ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้ง
ไว้ 127,963.29 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.84 

  
   มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ซึ่งได้ผ่าน             
การพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม            
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 38) 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    

๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 6(2) 

 “จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
รายได้       528,807,998.31  บาท     166,449,338.04  บาท 
ค่าใช้จ่าย       527,803,606.97  บาท     103,721,949.53  บาท 
รายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ        1,004,391.34  บาท      62,727,388.51  บาท 

 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 37) หรือในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

รายการ 
 

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

สินทรัพย์   
    สินทรัพย์หมุนเวียน          1,856,596.91  บาท    1,067,895,200.25  บาท 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    1,113,644,008.08  บาท       220,143,669.33  บาท 

รวมสินทรัพย์  1,115,500,604.99  บาท  1,288,038,869.58  บาท 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
   หนี้สินหมุนเวียน      14,646,767.08  บาท    175,808,807.51  บาท 

รวมหนี้สิน      14,646,767.08  บาท    175,808,807.51  บาท 
ส่วนของเจ้าของ  
    ทุน       191,707,495.93  บาท       801,315,386.40  บาท 
    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       909,146,341.98  บาท       310,914,675.67  บาท 

รวมส่วนของเจ้าของ  1,100,853,837.91  บาท  1,112,230,062.07  บาท 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  1,115,500,604.99  บาท  1,288,038,869.58  บาท 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.3 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559  
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ 
บ. 319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ. 136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ความว่า 
  “ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้ก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 
14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 2 และศาลได้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของ
ส านวนมาพร้อมหมายนี้แล้ว ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ” 
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยว่า ได้ขอค าชี้แนะประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง โดยประธาน  
ได้เสนอแนะให้มีการมอบอ านาจให้นิติกรเข้าร่วมกระบวนการในวันนั่งพิจารณาคดีในคดดีังกล่าว 
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559  
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของส านวน 
  2. มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 2 ตามที่ประธานคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง เสนอ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 21)  
  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”      

 ประเด็นเสนอ 
  1. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559  
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของส านวน 
  2. มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 2 ตามที่ประธานคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง เสนอ 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........
...........……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
….................……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
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 5.4 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่                       
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขด าที่  บ. 134/2560 
ระหว่างนายพุ่มพันธ์  หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ             
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 

   สรุปเร่ือง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2563 ได้มีมติ รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุด
การแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลข
ด าที่ บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 นั้น 
   ด้วย ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลข
ด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 ความว่า 
   “ด้วยคดีเรื่องนี้ศาลได้มีค าสั่งให้เพิกถอนก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันที่ 26 
ตุลาคม 2563 และก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ฉะนั้น จึงแจ้ง
มาเพ่ือทราบ” 
   ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ทีใ่ห้เพิกถอนก าหนด
วันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่
เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559              
คดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์  หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
   

 ประเด็นเสนอ 
  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ให้เพิกถอนก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง              
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 
ระหว่างนายพุ่มพันธ์  หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........
...........……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
….................……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
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 5.5 รับทราบโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี และสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ประจ าประเทศไทย 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2563 - 2565) ข้อ 2.1 (3) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาสังคมภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศเพ่ือความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชนั้น ประเทศสยามและเปอร์เซียมีความสัมพันธ์กันทางการค้าขายและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2562 - 2563 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ าประเทศไทยและ
คณะได้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถึง 4 ครั้ง และได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรม 
ตลอดจนการจัดอบรมภาษาเปอร์เซียให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นอกจากนี้ 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ าประเทศไทย ยังได้เชิญอธิการบดีและคณะผู้บริหารไป
พบปะพูดคุยแนวทางการท ากิจกรรมร่วมกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
สร้างความร่วมมือ ๔ ประเด็น ดังนี้ 
              1. กิจกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน  
             2. กิจกรรมระหว่างเมืองลพบุรี และเมืองของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน  
              3. โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ : ศูนย์การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี  
  4. การจัดพิมพ์หนังสือ อิหร่านศึกษา ซึ่งสถานทูตจะให้ลิขสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยเพื่อจ าหน่าย 
  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริม
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จึงจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
และสถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจ าประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ
สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
  2. เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูล องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ด้านดาราศาสตร์ วิศวกรรมการจัดการน้ า สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
   3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณาจารย์ นักศึกษา 
นักเรียนและหน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลต่อการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
  4. เพ่ือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  
ภาคการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ด้วย
กระบวนมีส่วนร่วม การจัดการความรู้บนฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  5. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 
 

http://www.tru.ac.th/council/userfile/PostDevTru2561.pdf
http://www.tru.ac.th/council/userfile/PostDevTru2561.pdf


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ประจ าประเทศไทย                    
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 2) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
   

 ประเด็นเสนอ 
  รับทราบโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี และสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ประจ าประเทศไทย 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 18 ธันวาคม  2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


