
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/๒๕63 

วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารสํานักงานอธิการบด ี 

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

 
 ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ครั้งท่ี 
11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
โดยมีการแกไข 
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป                   
พ.ศ. 2563 ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 10/2563 
 3. อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 29 คน ดังนี ้
 

คณะ หลักสูตร 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 1 1 

2. คณะวิทยาการจัดการ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 4 6 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3 3 6 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 6 7 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - 5 5 
รวมจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งส้ิน 10 19 29 

 
 4. อนุมัติงดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป และมอบมหาวิทยาลัยรับความเห็น
และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไป 
 5. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณของสํานักงานจัดการทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6. รับทราบการขอถอนวาระที่ 4.4 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการการกําหนดเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกรของพนักงานมหาวิทยาลัย              
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 7. เห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับเลื่อน
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 และใหดําเนินการ
ปรับแกไขประกาศตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
ในประกาศตอไป 
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 8. เห็นชอบแตงตั้ง นายวัชระ  รักษาพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เปนกรรมการ                
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ 
ผูซึ่งตนแทน 
 9. อนุมัติการขอใชเงินที่มีอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยโดยไมไดกําหนดเงื่อนไข ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ไวในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2563 จํานวน 509,055 บาท (หาแสนเกาพันหาสิบ
หาบาทถวน) เพ่ือใชดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ี
 10. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปการศกึษา 2563 และมอบมหาวิทยาลัยรับความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไป 
 11. เห็นชอบคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี               
ปการศึกษา 2563   
 12. เห็นชอบกําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕64 จํานวน 
12 ครั้ง ตามวันและเวลา ดังนี ้
   ครั้งท่ี ๑/๒๕64  วันท่ี 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี ๒/๒๕64  วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี ๓/๒๕64  วันท่ี 19 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 4/๒๕64  วันที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 5/๒๕64  วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 6/๒๕64  วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 7/๒๕64  วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 8/๒๕64  วันท่ี 20 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 9/๒๕64  วันท่ี 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี ๑0/๒๕64 วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี ๑1/๒๕64 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 
   ครั้งท่ี 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 13. เห็นชอบแตงตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
   1. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ  ประธานกรรมการ 
   2. ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  วงศเกษม รองประธานกรรมการ 
   3. นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล   รองประธานกรรมการ 
   4. นางจิตรา แสงวัฒนาฤกษ  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
   5. นางเพ็ญจันทร  ศิริพานิชกร  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
   6. นายสุรพล เคยบรรจง   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   7. พ.ต.อ.ปรารถนา  แผนผา  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
   8. นางพัชนีย  พิชิตการณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   9. นายศิริพจน  พุกเจริญ   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
   10. นางสมจิตต  แตงสมุด  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
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   11. นายวีรพล  เกิดภู   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   12. นายลิขิต  สุนทรสุข   กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
   13. นางเบ็ญจวรรณ  วงษสุนทร  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
 14. รับทราบการขอถอนวาระที่ 4.12 พิจารณาแนวทางการงดเวนคาธรรมเนียมการศึกษาประเภท
คาปรับสําหรับนักศึกษา 
 15. วาระพิจารณาทบทวนการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ในการดําเนินการคดีปกครอง จํานวน 
2 คด ี
 1. เห็นชอบมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูแทนของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ดําเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขดําที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขดําที่               
บ. 134/2560 ระหวาง นายพุมพันธ หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูก
ฟองคดีที่ 5 และสามารถมอบอํานาจชวงใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได 
 2. เห็นชอบมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูแทนของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ดํ า เนิ นการคดีป กครอง คดีหมาย เลขดํ าที่  บ .3 19 /25 5 9  คดีหมาย เลขแดงที่  บ .22 6 /25 5 9                             
คดีหมายเลขดําท่ี บ.136/2560 ระหวางนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ผูถูกฟองคดีที่ 5 และสามารถมอบอํานาจชวงใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได 
 3. เห็นชอบในหลักการ กรณีมีคดีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเก่ียวของ ขอมอบอํานาจใหนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีเปนผูแทนของสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคด ี
 16. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานจัดการทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 17. รับทราบรายงานรับ - จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 18. วาระรับทราบหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขดําที่ บ.319/2559               
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 คดีหมายเลขดําที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหวาง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีที่ 5 
  1. รับทราบหมายแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขดําที่ บ.319/2559               
คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 คดีหมายเลขดําที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหวาง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีที่ 5 และสรุปขอเท็จจริงของ
ตุลาการเจาของสํานวน 
  2. มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย เขารวมฟงการพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 หองพิจารณาคดี 2 ตามที่ประธานคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในศาลปกครอง เสนอ 
 19. รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลาง ที่ใหเพิกถอนกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในวันที่ 26 
ตุลาคม 2563 และกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงใหมเปนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คดีหมายเลขดําที ่
บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขดําที่ บ. 134/2560 ระหวางนายพุมพันธ  
หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผูฟองคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 5 
 20. รับทราบการขอถอนวาระท่ี 5.5 รับทราบโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ประจําประเทศไทย 
 21. เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  12/2563 วันท่ี 18 
ธันวาคม 2563 โดยเปนการประชุมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป และมอบ
เลขานุการประสานงานสถานที่จัดประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

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


