การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕63
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ครั้งที่ 10/๒๕63
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 เมื่ อวันที่
18 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
4.2 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
4.3 พิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563
4.4 พิ จ ารณาประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง การแบ่ งส่ วนราชการภาย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
4.5 พิ จ ารณาก าหนดอั ต ราเงิน เดื อ นเริ่ม ต้ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มิ ได้ เป็ น ข้ า ราชการ หรื อ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตาแหน่งคณบดี
4.6 พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
4.7 พิ จ ารณาการขอเลื่ อ นประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
4.8 พิจารณาระเบียบวาระการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4.9 พิจ ารณาระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
4.10 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ....
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2563
5.2 รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5.3 รับ ทราบคาสั่ งศาลปกครองกลาง ที่ กาหนดให้ วันที่ 26 ตุ ล าคม 2563 เป็ น วัน
สิ้ น สุ ด การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง คดี ห มายเลขด าที่ บ.310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.227/2559
คดีหมายเลขดาที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
5.4 รั บ ทราบรายงานงบประมาณที่ ข อกั น เงิน ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 17 กันยายน 2563
(MOU) การวิจั ยและพัฒ นา
ผศ.จิ น ตนา เวชมี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
สายพัน ธุ์กัญ ชา กัญ ชง เพื่ อ ราชภัฏเทพสตรี ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อ
ใช้ทางการแพทย์
(MOU) การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง
เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม วันที่ 23 กันยายน 2563
ร่ ว ม มื อ (MOU) ระห ว่ า ง
ผศ.จิ น ตนา เวชมี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ราชภัฏเทพสตรี ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เท ค โน โล ยี กั บ โรงเรี ย น (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจงรัตน์
กับ โรงเรียนบรรจงรัต น์ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
นั ก เรียนเเละครูโรงเรีย นบรรจงรัต น์ พั ฒ นาและ
สนับสนุนนักเรียนให้เป็นกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ปลูกฝัง
ให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เเละมีความเป็นนักวิจัย
อย่างลึกซึ้ง เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการสอนด้านวิทยาศาสตร์
ในระดั บ ประถมศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ครุศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เเละคณิ ตศาสตร์
ได้ประสบการณ์ในการสอนเเละการวิจัยเพื่อให้เกิด
การพัฒ นาด้านนวัตกรรมการสอน และเทคนิควิธี
การสอน และเพื่อเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะภาษา วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563
ภาษาเปอร์ เ ซี ย และต้ อ นรั บ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
อุปทูตจาก สาธารณารัฐอิสลาม ภาษาภาษาเปอร์ เซี ย โดยมี นั ก ศึ ก ษาและ
อิหร่าน
อาจารย์ เข้ าอบรม จ านวน 82 คน หลั กสู ต ร
2 วัน และต้อนรับอุปทูต จากสาธารณารัฐอิสลาม
อิหร่าน Mr. Mehdi Hassankhani the Cultural
Counselor of the Islamic Republic of Iran
วันที่ 26 กันยายน 2563
เอกอัคราชทูตสาธารณารัฐอิสลามอิหร่าน
H.E. Seyed Reza Nobakhti เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
มหาวิ ท ยาลั ย ลงนามความร่ ว มมื อ ทาง
วิ ช าก ารกั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ตุ ล าต STKIP
Persada Khatulistiwa, Indonesia
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เข้ าเฝ้ าฯ ทู ล เก ล้ าฯ ถ ว าย วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ส ม เด็ จ พ ร ะ น า งเจ้ า สุ ทิ ด า ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี พ ร้ อ ม ด้ ว ย น าย ก ส ภ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลั ย
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพร
สถาน ร่ว มกับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ 37 แห่ ง
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕63
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
18 กันยายน 2563
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี และจั ด ส่ ง ให้ ก รรมการพิ จ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุ ม ทางไปรษณี ย์ และ
ในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 แล้ว
ในการนี้ จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 9/2563 เมื่ อวั นที่ 18 กั นยายน 2563 ดั งรายละเอี ยดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 36)
มติสภามหาวิทยาลัย .............................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามมติ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี 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 ว่าควรต้องมีการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 9/2563 ที่ผ่านมา สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ หน่ วยงาน/ผู้ รับผิ ดชอบที่
เกี่ยวข้องรับทราบและดาเนินการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –
การประชุมครั้งที่ 9/2563 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 8 เรื่อง
เรื่อง
การประชุมครั้งที่ / วันที่
1. การขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ครั้งที่ 9/2563
ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน 2563
2. การขอเปลี่ ย นแปลงแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ครั้งที่ 9/2563
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจาปี การศึกษา วันที่ 18 กันยายน 2563
2563 – 2566
3. การขอเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บนั กศึ กษา ภาคพิ เศษ หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
ครั้งที่ 9/2563
มหาบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจาปี วันที่ 18 กันยายน 2563
การศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 18 กันยายน 2563
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ครั้งที่ 9/2563
มหาวิทยาลัย
วันที่ 18 กันยายน 2563
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ครั้งที่ 9/2563
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ วันที่ 18 กันยายน 2563
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ครั้งที่ 9/2563
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
วันที่ 18 กันยายน 2563
8. ทบทวนการเที ยบเคียงสาขาวิชาที่ เคยกาหนดไปแล้ วของผู้ ด ารงตาแหน่งทาง
ครั้งที่ 9/2563
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.
วันที่ 18 กันยายน 2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕63
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
2. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 12 เรื่อง
เรื่อง
การประชุมครั้งที่ / วันที่
1. การด าเนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์
ครั้งที่ 1/2562
กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน วันที่ 24 มกราคม 2563
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
2. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ครั้งที่ 2/2563
ศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
3. ผลศึกษาการทาหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ครั้งที่ 5/2563
และจริ ย ธรรม และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 6/2563
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี ศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง วันที่ 19 มิถุนายน 2563
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
ครั้งที่ 6/2563
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
6. ปิ ด หลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ องถิ่ น
ครั้งที่ 6/2563
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 7/2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 7/2563
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการประถมศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์
9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 8/2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและ
ครั้งที่ 8/2563
การแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษาให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น วันที่ 21 สิงหาคม 2563
(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
11. การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ ประจ า
ครั้งที่ 9/2563
หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา วันที่ 18 กันยายน 2563
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
12. ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดับสถาบั น ประจาปี การศึ กษา
ครั้งที่ 9/2563
2562
วันที่ 18 กันยายน 2563
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 16)
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 9/2563
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
สรุปเรื่อง
ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มี นักศึกษาภาคปกติและภาคพิ เศษ
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 68 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 9 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 59 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนกันยายน
2563 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาอนุ มัติ ผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผ ลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวัน ที่ 9 กันยายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2563
(3) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
(4) คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
(5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติ ผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
(6) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเสนอการให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรี จานวน 68 คน
รายละเอียดจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

-

2
2
2

รวมทั้งสิ้น

2
2
2
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
2. คณะวิทยาการจัดการ
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1.2 สาขาวิชาการจัดการ

1

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหลักสูตร

1

11
37
48

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

1
1
2

48

1
1
50

1
1

-

1
1

1

-

1

4

1

5

-

4

4

5
6

5
5

10
11

1
1

-

1
1

1
9

4
4
4
59

4
4
5
68

2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2.2.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม)
3.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล)
3.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.2.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

12
37
49
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มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 68 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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 วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 68 คน
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕63
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4.2 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้ง 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2563 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็น
กรอบจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นั้น
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อใช้เป็นแผนขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒ นาท้องถิ่น การบริการวิชาการ
การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยการดาเนินการจัดทายึดกรอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2564 เป็ น หลั ก แผนปฏิบั ติการ (Action Plan) จึงเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานของ
หน่ วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้บ รรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ปี 2564 ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิ จารณาจาก คณะกรรมการบริห าร
มหาวิท ยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสารประกอบการประชุ ม
(เอกสารแยกเล่มและในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
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4.3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ ายจากเงิน รายได้ จากการเปิ ด รับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563
สรุปเรื่อง
ด้วย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับ ปริญ ญาตรี
ที่เข้าศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563 จานวน 214 คน มีรายรับ 3,441,520 บาท และเปิดรับ
นั ก ศึกษาภาคพิ เศษ ระดับ ปริ ญ ญาโท จ านวน 18 คน มี รายรับ 1,620,000 บาท รวมมี รายรับ ทั้ งสิ้ น
5,061,520 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17
“ให้ ม หาวิท ยาลั ย ท าค าขอตั้ งงบประมาณจากเงิน รายได้ ป ระจาปี งบประมาณ เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดาเนิน กิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น…”
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ดาเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ตามจานวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจานวน 4,049,200 บาท เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายรับจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563
คณะ
สาขาวิชา
จานวนนักศึกษา
ที่เข้าใหม่ ลงทะเบียน
(คน)
คณะมนุษยศาสตร์และ
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
62
สังคมศาสตร์
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
58
คณะวิทยาการจัดการ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
18
2. สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
17
3. สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
25
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน)
15
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทียบโอน)
19
รวมนักศึกษา
214
ประมาณการรายรับ (100%)
3,441,520
งบประมาณที่เสนอจัดสรร (80%)
2,753,200
2. รายรับจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563
คณะ
สาขาวิชา
จานวนนักศึกษา
ที่เข้าใหม่ ลงทะเบียน
(คน)
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
10
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
8
รวมนักศึกษา
18
ประมาณการรายรับ (100%)
1,620,000
งบประมาณที่เสนอจัดสรร (80%)
1,296,000
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ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
25 กั น ยายน 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พย์ สิ น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลั ย พิ จารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจาภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 จ านวน 4,049,200 บาท (สี่ ล้ านสี่ หมื่นเก้ าพันสองร้อยบาทถ้ว น) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 31)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ “ให้มหาวิทยาลัยทาคาขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ
เพื่ อเป็ นค่าใช้จ่ ายในการบริห ารจั ดการและดาเนิ นกิจการของมหาวิทยาลั ยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลั ย
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น
ในกรณีมีเหตุความจาเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณเกินกว่าที่
ได้รับ การอนุ มัติไว้ในวรรคแรก ให้ มหาวิทยาลัยจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2563 จานวน 4,049,200 บาท (สี่ล้านสี่หมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.4 พิ จ ารณาประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง การแบ่ งส่ ว นราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ด้วย มหาวิทยาลัย ได้จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ในการบริหารงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม
2548 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ งส่ ว นราชการในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)
ตั้งแต่ปี 2559 มาจนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับ มหาวิท ยาลั ย ได้ น าเรื่องดังกล่ าวเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวัน ที่ 19 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลั ยมีมติเห็ นชอบในหลั กการร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. ปรับแก้ร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. ทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับการกาหนดภาระหน้าที่ของงาน
(Job description) ของแต่ละหน่วยงาน
4. จั ด ท าตารางเปรี ย บเที ย บการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน ระหว่ า งส่ ว นราชการเดิ ม กั บ
ส่วนราชการใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การปรับ แก้ ร่ างประกาศฯ ตามข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการกาหนดภาระหน้าที่
ของงาน (Job description) ของแต่ละหน่วยงานและจัดทาตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการภายใน
ระหว่างส่วนราชการเดิมกับส่วนราชการใหม่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ประกาศ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง การแบ่ งส่ ว นราชการภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ....
ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 13) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา 11 การจั ดตั้ งการรวม และการยุ บ เลิ กส านั ก งานวิท ยาเขตบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
คณะ สถาบัน สานักวิทยาลัยศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทา
เป็นกฎกระทรวง
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การแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการและส่วนราชการระดับ
กองหรือหน่ วยงานที่ เรีย กชื่ออย่ างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ ทาเป็นประกาศกระทรวงและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
การแบ่ งส่วนราชการเป็นงาน ส่ว นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่างาน ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลั ยเป็ น ผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
“มาตรา 18(5) พิ จ ารณาจั ดตั้ง การรวมและการยุบ เลิ กส านั กงานวิท ยาเขต บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียก ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว”
2. กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2557
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่ งส่ วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
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4.5 พิจารณากาหนดอัต ราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตาแหน่งคณบดี
สรุปเรื่อง
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
ข้าราชการพ้น จากราชการเนื่ องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงวัน 16 มิถุนายน 2563 แต่ด้วยบุคคล
ดังกล่าวยังมี วาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึก ษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้กาหนดให้
“ข้อ 6 การกาหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะที่ยังอยู่ในวาระการ
ดารงตาแหน่งบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ดาเนินการตามหมวด 2”
“ข้อ 9 อัตราเงินเดือนของผู้บริหาร ให้จ่ายได้ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(2) รองอธิการบดี คณบดี ผู้ อานวยการสถาบัน ผู้ อานวยการส านัก หรือหั ว หน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เดือนละ 55,000 บาท ถึง 140,000 บาท”
“ข้อ 10 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทาหน้าที่พิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหาร แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
เป็นคราวๆ ไป”
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ง ที่
9/2563 เมื่ อวัน ที่ 6 ตุล าคม 2563 ได้ พิจ ารณาอัต ราการจ่ายเงิน เดื อนผู้ บ ริห ารที่ มิได้เป็ น ข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตาแหน่งคณบดี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดี
คณะครุศาสตร์ และมีมติ เห็ น ชอบ กาหนดอัตราเงินเดือนของผู้ บริห ารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เดือนละ 55,000 บาท
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกาหนดอัตราเงินเดือน
เริ่ ม ต้ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในต าแหน่ ง คณบดี
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่น ทอง เดือนละ 55,000 บาท ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
การประชุม (หน้า 1 - 11)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลั ยเป็ น ผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
“มาตรา 18(11) อนุมัติงบประมาณราย จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
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“มาตรา 18(13) พิจารณาดาเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบก าหนดอั ตราเงิ นเดื อนเริ่ มต้ นของผู้ บริหารที่ มิ ได้ เป็ นข้ าราชการ
หรื อพนั กงานในสถาบั นอุดมศึ กษา ในต าแหน่ งคณบดี รายผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่ นทอง เดื อนละ
55,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
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4.6 พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30
กันยายน 256๔)
สรุปเรื่อง
โดยที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 ตามข้อ 9 (2) ได้กาหนดให้คณะกรรมการ
มี อ านาจหน้ าที่ ก าหนดเกณฑ์ วิ ธี การแนวทางการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก ให้เป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตาม
ข้อบั งคับ ดังกล่ าว โดยกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) และ
ในคราวประชุม คณะกรรมการ ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กัน ยายน ๒๕๖๓ จึงมีม ติเห็ น ชอบเสนอ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมอบ
เลขานุการดาเนินการ ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
คณะกรรมการ จึงเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน
256๔) ต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หน้า 1 – 10
อนึ่ง ประเด็นการติดตามฯ ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร กาหนดให้มี การสอบทานเป็น
กรณีพิเศษ ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดประเด็นการ
สอบทานเป็นกรณีพิเศษ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อคณะกรรมการฯ ดาเนินการต่อไป
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...
ประเด็นเสนอพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔)
2. พิจารณากาหนดประเด็นการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
เพื่อมอบคณะกรรมการฯ ดาเนินการต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….………
……………………………………………………………….…………………..………………..……………………………………………………
……………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………..…………
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4.7 พิจ ารณาการขอเลื่ อนประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบ
การกาหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและการเลื่อนวั นหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
2563 โดยกาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม
เป็นกรณีพิเศษ นั้น
ตามปฏิ ทิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ก าหนดจั ด ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ดั งกล่ าว มหาวิท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอสภามหาวิท ยาลั ย
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน
2563 จากเดิม วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นการประชุม ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2563 จากเดิม วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นการประชุม ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………
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4.๘ พิจารณาระเบียบวาระการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้ง ๙/2563 เมื่อวันที่ 1๘ กันยายน
2563 วาระ 6.2 ที่ประชุมรับทราบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความยั่งยืน หลังสถานการณ์โควิด-19 โดยเห็นว่า
สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดวาระประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง จึงมอบเลขานุการรวบรวม และบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป นั้น
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย 3 ระเบียบวาระ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนการสอน
๓. การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID19
ตามร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หน้า 1 – 14
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘
(๑) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒ นาของมหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับ การศึกษา การวิจัย
การให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นเสนอพิจารณา เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
ระเบียบวาระการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….………
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕63
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

๔.๙ พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ งวิ ชาการ ส าหรับพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สั งกั ดมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิจิตรภาคียสถาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ได้พิจ ารณา ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิ เศษของพนักงาน
ในสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... แล้วพบว่า มีประเด็นที่สาคัญจะต้องพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ
สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ก่อนที่จะออก
ประกาศดังกล่าว ดังนี้
ข้อเท็จจริง
๑. ข้อกฎหมายหลัก
ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ สาหรับ
พนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๗ “มหาวิท ยาลั ย อาจ
พิจารณางดจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งทางวิชาการ
และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ มี ต า แ ห น่ ง วิ ช า ก า ร ก็ ได้ ห า ก พ นั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น มีการปฏิบัติงาน ในกรณี ต่อไปนี้
(๑) ได้ คะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน
ประจาปีเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม หรือ
(๒) ในรอบระยะเวลาสองปี งบประมาณ มี ผลงาน
ด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์วิชาการน้อยกว่า ๒๐
ภาระงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
ภาระงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่
ก าร ก าห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ารงด จ่ าย เงิ น
ค่าตอบแทนประจ าตาแหน่ งวิช าการและค่าตอบแทน
พิเศษตามวรรคหนึ่งในกรณีใด เป็นระยะเวลานานเท่าใด
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าเป็ น ประกาศโดยผ่ า นความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”
๒. การรับเงินประจาตาแหน่งกรณีลาศึกษาต่อ

เหตุผลที่ต้องปรับปรุงระเบียบ
โดยหลั ก การที่ พ นั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งทางวิช าการจะได้รับ
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการในส่วนแรกคงที่
อยู่ แ ล้ ว คื อ ๕,๖๐๐ บาทต่ อ เดื อ น และจะได้
ค่าตอบแทนพิเศษในส่วนที่สอง อีกจานวน ๕,๖๐๐
บาทต่อเดือน แต่จะต้องส่งผลงานทางวิชาการปีละ๑
รายการให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จะได้ ค่ าตอบแทน
พิเศษในส่วนที่สอง ของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งในข้อ
๗ ของระเบียบดังกล่าว ได้เขียนระบุไว้เกี่ยวกับการ
งดจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งทางวิชาการ
และค่าตอบแทนพิเศษอยู่ในข้อเดียวกัน อาจทาให้
การตี ค วามข้ อ กฎหมายเป็ น ไปได้ ว่า ให้ งดจ่ ายเงิ น
ค่ าต อ บ แ ท น ป ระ จ าต าแ ห น่ งวิ ช าก าร แ ล ะ
ค่าตอบแทนพิเศษในคราวเดียวกัน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงทางวิชาการ ในกรณีที่ลาไปศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาที่ สู ง ขึ้ น แบบเต็ ม เวลา จะไม่ เข้ า เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ได้รั บเงินค่าประจาตาแหน่ง
ทางวิชาการและค่าตอบแทนพิเศษ
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คณะอนุ กรรมการฝ่ายกฎหมายฯ จึงเห็นควรให้ มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๗ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยสามารดาเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป
และที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการ และงานวินัยและนิติการ ดาเนินการจัดทาร่างระเบียบ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ ส าหรับพนักงานใน
สถาบั นอุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยปรั บปรุง แก้ไข ข้อ 7 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาในการประชุมต่อไป
คณะอนุกรรมการฝ่ ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิน ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ ส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามมติคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ที่
ฉบับร่างที่เสนอ
ปรับปรุง แก้ไข
1 โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ป รุ ง แก้ ไ ขระ เบี ย บ โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บ
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ งวิ ช าการ ส าหรั บ
พนั กงานในสถาบั น อุดมศึกษา สั งกัดมหาวิท ยาลั ย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีหลักเกณฑ์การงด ราช ภั ฏ เท พ สตรี พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๕ ให้ มี ความ
จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษเพิ่ มให้ แ ก่ พ นั ก งานใน เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สภ าวการณ์ ใ น
สถาบั น อุดมศึกษา ผู้ มีฐานะตาแหน่ งวิช าการ ให้ มี ปัจจุบัน
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใน
ปัจจุบัน
2 ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๗ ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๗ ของระเบี ย บ
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการจ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ ส าหรั บ พนั ก งานใน ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ งวิ ช าการ ส าหรั บ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ ใช้ ค วาม
“ข้ อ ๗ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณ างด ดังต่อไปนี้แทน
จ่ าย เงิ น ค่ า ต อ บ แ ท น พิ เศ ษ แ ก่ พ นั ก งา น ใน
“ข้ อ ๗ มหาวิท ยาลั ย อาจพิ จารณางด
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตาแหน่งทางวิชาการก็ได้ หาก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแท นพิ เศษ แก่ พ นั กงาน ใน
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ที่

ฉบับร่างที่เสนอ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นไม่ดาเนินการหรือ
มี ผ ลงานไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่ งวิชาการ ให้ งดจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการผู้นั้นด้วย”

3

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข
สถาบั นอุดมศึกษาที่มีตาแหน่งทางวิช าการก็ได้
หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นไม่มีภาระ
งานหรือมี ผ ลงานไม่ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ก าร
จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการผู้ใด ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ ให้ ง ด
จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแท นพิ เศษ แก่ พ นั กงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และมี อ านาจออกประกาศ หรื อ ค าสั่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย มีอานาจวินิจฉัยชี้
ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ 16
ตุลาคม 2563 ต่อไป
มหาวิท ยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบออกระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. .... ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลั ยเป็ น ผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
“มาตรา 18(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ โดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายหรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง”
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ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จ ารณาระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนประจ า
ตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ตามฉบับร่างที่เสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….………
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………
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๔.๑๐ พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติในหลักการ และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจา
สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พิจ ารณาประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ได้พิ จ ารณาประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เรื่อ ง การเบิก จ่ายเงินค่ าตอบแทนพิ เศษของพนั กงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ที่
1

2

3

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตรา ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง
การจ่ าย และหลั กเกณฑ์ การงดจ่ ายค่าตอบแทน หลั กเกณฑ์ แ ละอัต ราการจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษ
พิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะ พ.ศ. ....
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดอัตราการจ่าย และ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
หลักเกณฑ์การงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้ แก่ การจ่าย ให้ แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มี
พนั กงานในสถาบัน อุดมศึกษา ผู้มีฐานะตาแหน่ง ฐานะตาแหน่ งวิช าการ ให้ มีความเหมาะสมและ
วิช าการ ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
สภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๖ วรรคสอง และ อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๖ วรรคสอง และ
วรรคสาม และข้อ ๗ ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย วรรคสาม และข้อ ๗ ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ ส าหรั บ พนั ก งานใน ประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ ส าหรั บ พนั ก งานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของสภา เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม โดยความเห็ นชอบของสภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
ค รั้ ง ../.... เมื่ อ วั น ที่ .. เดื อ น .... พ .ศ . .... เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ ง ../.... เมื่ อ วั น ที่ ..
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี จึงออกประกาศไว้ เดือน .... พ.ศ. .... มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
ฉบับร่างที่เสนอ
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ฉบับร่างที่เสนอ
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ ๒ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ด ารง
ตาแหน่ งทางวิช าการ จะได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษ
ต้องมีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒.๑.๑ งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิชาการฐาน TCI กลุ่ม ๒ ขึ้นไป ปีละ
๑ รายการ หรือ
๒.๑.๒ บทความทางวิ ช าการที่ ได้ รับ การ
เผยแพร่ในวารสารทางวิช าการฐาน TCI กลุ่ ม ๒
ขึ้นไป ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๑.๓ ตาราหรือหนังสื อที่ผ่านการรับรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่ ปีละ ๑ รายการ
หรือ
๒.๑.๔ ผลงานประเภทอนุ สิ ท ธิบั ต ร หรื อ
สิทธิบัตร ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๑.๕ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดย
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง peer reviewer ปี ล ะ ๑ รายการ หรือ
ผลงานทางวิช าการรั บ ใช้ สั งคมที่ ค ณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เห็ นว่ามี
ผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
๒.๒ ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๒.๒.๑ งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิชาการฐาน TCI กลุ่ม ๑ ขึ้นไป ปีละ
๑ รายการ หรือ
๒.๒.๒ บทความทางวิ ช าการที่ ได้ รับ การ
เผยแพร่ในวารสารทางวิช าการฐาน TCI กลุ่ ม ๑
ขึ้นไป ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๒.๓ ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ จั ด พิ ม พ์ โ ดย

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี เรื่อง การเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้ อ 2 พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ด ารง
ตาแหน่งทางวิช าการ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ต้องมีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๑.๑) งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิช าการฐานข้ อ มูล ระดับ ชาติ ได้ แ ก่
ศูน ย์ ดัช นี การอ้ างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
กลุ่ ม ที่ ๑ หรื อ กลุ่ ม ที่ ๒ หรื อ ฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ มีการ
น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
หรือ
(๑.๒) บทความทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพ ร่ ใ น วารสารท างวิ ช าการฐาน ข้ อ มู ล
ระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index- TCI) เฉ พ า ะ
ว า ร ส า ร ที่ มี ชื่ อ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ที่ ๑ ห รื อ
กลุ่ ม ที่ ๒ หรือ ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ปี ล ะ
อย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๑.๓) ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการรับรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
แต่ ง ตั้ ง ก่ อ นการเผยแพร่ ปี ล ะอย่ า งน้ อ ย ๑
รายการ หรือ
(๑.๔) ผลงานประเภทอนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ
สิทธิบัตร ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๑.๕) ผลงานทางวิช าการรับ ใช้สั งคมซึ่ ง
ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคมที่สภาวิชาการเห็นว่ามีผลต่อการพัฒนา
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ฉบับร่างที่เสนอ

5 สานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ปีละ ๑ รายการ หรือ
(ต่อ)
๒.๑.๔ ผลงานประเภทอนุ สิ ท ธิบั ต ร หรื อ
สิทธิบัตร ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๒.๕ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดย
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ปีละ ๑ รายการ หรือ
ผลงานทางวิชาการรับ ใช้สั งคมที่ คณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เห็ นว่ามี
ผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
๒.๓ ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๒.๓.๑ งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ปี ละ ๑
รายการ หรือ
๒.๓.๒ บทความทางวิชาการ โดยต้องแสดง
ห ลั ก ฐ าน ว่ า ได้ ผ่ าน ก ารป ระ เมิ น โด ย ค ณ ะ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๓.๓ ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ จั ด พิ ม พ์ โ ดย
สานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๓.๔ ผลงานประเภทอนุ สิ ท ธิบั ต ร หรื อ
สิทธิบัตร ปีละ ๑ รายการ หรือ
๒.๓.๕ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดย
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช านั้ น ๆ หรื อ สาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ปีละ ๑ รายการ หรือ
ผลงานทางวิชาการรับ ใช้สั งคมที่ คณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เห็ นว่ามี
ผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
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ปรับปรุง แก้ไข
ชุมชนหรือท้องถิ่น
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(๒.๑) งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิช าการฐานข้ อ มูล ระดับ ชาติ ได้ แ ก่
ศูน ย์ ดัช นี การอ้ างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ใ น
กลุ่ ม ที่ ๑ ห รื อ ฐ าน ข้ อ มู ล ระดั บ น าน าช าติ
ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๒.๒) บทความทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การ
เผยแพ ร่ ใ น วารสารท างวิ ช าการฐาน ข้ อ มู ล
ระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index- TCI) เฉ พ า ะ
วารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ ในกลุ่ ม ที่ ๑ หรื อ ฐานข้ อ มู ล
ระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๒.๓) ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ ที่ เผยแพร่ ด้ ว ย
วิธีการพิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book
ที่ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก่อนการเผยแพร่ ปี ละอย่าง
น้อย ๑ รายการ หรือ
(๒.๔) ผลงานประเภทอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๒.๕) ผลงานทางวิ ช าการรั บ ใช้ สั งคม
ซึ่ ง ผ่ า นการประเมิ น โดยคณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง (peer
reviewer) ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคมที่สภาวิชาการเห็นว่ามีผล
ต่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น ในระดับดี
(๓) ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
(๓.๑) งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี
ละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
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ที่
5
(ต่อ)

ฉบับร่างที่เสนอ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข
(๓.๒) บทความทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพร่ ใ นวารสารทางวิ ช าการฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๓.๓) ตาราหรือหนังสือที่ที่เผยแพร่ด้วยวิธีการ
พิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book ที่ได้รับการ
รับรองจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในสาขาวิชานั้ น ๆ ที่ มหาวิทยาลั ย
แต่งตั้ง ก่อนการเผยแพร่ ปีละอย่างน้อย ๑ รายการ หรือ
(๓.๔) ผลงานประเภทอนุ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ
สิทธิบัตร ปีละ ๑ รายการ หรือ
(๓.๕) ผลงานทางวิช าการรับ ใช้ สั งคมซึ่ งผ่ าน
การประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ปีละอย่าง
น้อย ๑ รายการ หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
สภาวิ ช าการเห็ น ว่ า มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ
ท้องถิ่น ในระดับดีมาก

มหาวิท ยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ... ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการ
สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ 6 วรรคสาม
“อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งวิชาการตามวรรคหนึ่ง และค่าตอบแทนพิเศษ
ตามวรรคสองให้มหาวิทยาลัยจัดทาเป็นประกาศโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จ ารณาประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ย
ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...…………….……..…….…………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิ นและการรั บ –
จ่ ายเงินเสนออธิก ารบดี ทุ กเดื อ นภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
7,224,877.61 บาท 1,078,315,636.72 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,119,367,626.97 บาท
219,693,449.76 บาท
รวมสินทรัพย์
1,126,592,504.58 บาท 1,298,009,086.48 บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
16,730,910.28 บาท
178,608,591.01 บาท
รวมหนี้สิน
16,730,910.28 บาท
178,608,591.01 บาท
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
191,707,495.93 บาท
801,315,386.40 บาท
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
918,154,098.37 บาท
318,085,109.07 บาท
รวมส่วนของเจ้าของ
1,109,861,594.30 บาท 1,119,400,495.47 บาท
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,126,592,504.58 บาท 1,298,009,086.48 บาท
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
รายได้
477,780,895.24 บาท
ค่าใช้จ่าย
467,768,747.51 บาท
รายได้สูง / (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
10,012,147.73 บาท

งบประมาณเงินรายได้
158,952,473.53 บาท
89,054,609.53 บาท
69,897,864.00 บาท

รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม (หน้ า 1 - 36) หรื อในระบบการประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิ บัติห น้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้ เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จั ดทางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………
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5.2 รับทราบรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปเรื่อง
ด้วย มหาวิทยาลัย ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อรายงานผลการดาเนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่ ว งเดื อ น
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวมทั้งการรายงานโครงการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานในท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 โดยรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 25 โครงการ และรายละเอียดของโครงการ
จิตอาสาเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 147 โครงการย่อย โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงโรงเรียน
ขนาดเล็ก การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
และการดาเนิ น งานตามโครงการการพัฒ นาโรงเรียนร่ว มผลิ ตส าหรับนักศึกษาหลักสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการสอบทานเป็นกรณี พิเศษ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่น ประจ าปี 2563 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ต่ อสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อรับ ทราบ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่มและในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………
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5.3 รับทราบคาสั่งศาลปกครองกลาง ที่กาหนดให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวัน
สิ้ น สุ ด การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง คดี ห มายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่
บ. 227/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม
ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
สรุปเรื่อง
ด้วย ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งกาหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขดาที่
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือ
พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ความว่า
“ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้มีคาสั่งกาหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ”
ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ รั บหมายแจ้ งก าหนดวั นสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้ อเท็ จจริ ง เมื่ อวั นที่
29 กันยายน 2563 และได้แจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครองรับทราบเรื่องดังกล่าว
เรี ย บร้ อยแล้ ว ในการนี้ จึ งขอเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อ รับ ทราบค าสั่ งศาลปกครองกลาง ที่ ก าหนดให้
วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2563 เป็ น วั น สิ้ น สุ ด การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง คดี ห มายเลขด าที่ บ. 310/2559
คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์
ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็นเสนอพิจารณา
รับทราบคาสั่งศาลปกครองกลาง ที่กาหนดให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขดาที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขดา
ที่ บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........
...........……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
….................……………………………………………………………………………………………………………………………………...…

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕63
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

5.4 รับ ทราบรายงานงบประมาณที่ ขอกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
ด้ว ย หน่ วยงานในสั งกัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ได้ขออนุมัติงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สาหรับโครงการที่มีเหตุจาเป็นและไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายได้ทัน จานวน 12 หน่วยงาน 45 กิจกรรมย่อย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,043,916.03 บาท
(ห้าสิบล้านสี่หมื่นสามพัน เก้าร้อยสิบหกบาทสามสตางค์) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 20 กาหนดว่า “โดยปกติค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจาเป็น
ไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น ได้ทัน ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ…”
มหาวิทยาลัย จึ งขอรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรั พ ย์ สิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2563 เมื่ อ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2563
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 5)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติห น้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้ เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วยการบริหารงบประมาณและการเงิ นของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
“ข้อ 20 โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่าย
ของปีงบประมาณนั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน
ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
การขออนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี ต้องทาก่อนสิ้นปีงบประมาณอย่างน้อยสามสิบวัน”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
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วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
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