
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/๒๕63 

วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารสํานักงานอธิการบด ี 

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

 
 ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ครั้งท่ี 
10/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 
โดยไมมีการแกไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2563 
ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งท่ี 9/2563 
 3. อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 68 คน ดังนี ้
 

คณะ หลักสูตร 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 2 2 

2. คณะวิทยาการจัดการ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 48 49 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 5 10 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - 4 4 

รวมจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งส้ิน 9 59 68 
 
 

  4. อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 5. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตร ี
และระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่  1/2563 จํานวน 4,049,200 บาท (สี่ลานสี่หม่ืนเกาพัน              
สองรอยบาทถวน) เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 6. วาระพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. .... 
  (1) รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ใหสอดคลองเหมาะสมกับงานภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
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  (2) มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน รวมพิจารณาโครงสราง
องคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับคณะทํางานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
        1) นายปราโมทย  โชติมงคล  
        2) รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง 
        3) รองศาสตราจารย ดร.ชนศักดิ์  บายเที่ยง 
        4) รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง  
 7. เห็นชอบกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหารที่มิ ได เปนขาราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงคณบดี รายผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี  ตุนทอง คณบดีคณะครุศาสตร ในอัตรา
เดือนละ 55,000 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไป 
 8. วาระพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 
  (1) เห็นชอบหลักเกณฑ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 
  (2) เห็นชอบใหสอบทานเปนกรณี พิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 9. เห็นชอบเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 จากเดิม             
วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เปนการประชุม วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 10. เห็นชอบใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การจายเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงวิชาการ สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่  ๒)                    
พ.ศ. 2563 ตามฉบับรางที่เสนอ      
 11. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและการจัดการทรัพยสินและรายได นําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลงาน
ทางวิชาการท่ีจะไดรับคาตอบแทนพิเศษ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พรอมกับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตอคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณา และเมื่อผลพิจารณาเปนประการใดใหนําเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนพิเศษ พ.ศ. .... ตอไป         
 12. เห็นชอบใหออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ระเบียบวาระการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหดําเนินการปรับแกไขประกาศตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศตอไป 

 13. รับทราบรายงานรับ - จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 14. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําป 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 15. รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลาง ที่กําหนดให วนัที่ 26 ตุลาคม 2563 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริง คดีหมายเลขดําที่  บ . 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ. 227/2559 คดีหมายเลขดําท่ี                        
บ. 134/2560 ระหวาง นายพุมพันธ หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผูถูกฟองคดทีี่ 5 
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 16. รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 
50,043,916.03 บาท (หาสิบลานสี่หมื่นสามพันเการอยสิบหกบาทสามสตางค) 
 17. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตร ีโดยนายกสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

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


