มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม ลาเวนเดอร 3 ชั้น 3 อาคาร TK. 3 โรงแรมทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
--------------------------ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2563 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 โดยมีการแกไข
2. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2563
ตั้งแตการประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมอบฝายเลขานุการรับขอเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการ
3. วาระพิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2564
1. เห็นชอบกําหนดใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร สัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน
เวลาเริ่มประชุม 13.30 น.
2. เห็ นชอบปฏิ ทิ น การประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจํ าป พ.ศ. 2564 ตามที่
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
4. อนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริ ญ ญาตรี คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 138 คน ดังนี้
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
17
17
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5
4
9
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
26
26
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
8
8
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
49
1
50
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
6
6
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1
1
2
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
12
2
14
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5
5
รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 104
34
138
คณะ

หลักสูตร

-25. อนุ มั ติก ารขอเปลี่ย นแปลงชื่ อสาขาวิช า จากเดิม หลัก สู ตรศิล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แกไขเปน
หลั ก สูตรศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาศิล ปกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) คณะมนุษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ชื่อยอ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Fine and Applied Arts)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.F.A (Fine and Applied Arts)
6. วาระพิจารณาหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ และเรื่องรองทุกข ที่เสนอตอ
นายกสภามหาวิทยาลัย
1. เห็ น ชอบมอบนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ทํ า การแทนสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ และเรื่องรองทุกข ในทุกกรณี โดยมีหลักการขั้นตอนการเสนอและ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ และเรื่องรองทุกขที่เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.1 การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ รองทุกข ตอนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสงที่ สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 6
1.2 เมื่ อ สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ หรื อ หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข แ ล ว
ใหเสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกขที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณากลั่นกรอง
1.3 คณะกรรมการอุท ธรณ แ ละรอ งทุ กข ป ระจํา มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เทพสตรี พิ จ ารณา
กลั่นกรอง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัย
โดยให ใช ห ลั ก การนี้ไปจนกว าจะมี ก ารปรับ แก ไขข อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว
กอนการอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2551
2. มอบมหาวิท ยาลัย ปรับ แก ไขขอ บั ง คับ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เทพสตรี วา ดว ย การดํา เนิ น การ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอนการอุทธรณ และ
การรองทุกข พ.ศ. 2551 ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. วาระพิจารณาการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่
กําหนด 1.5 เทาของขาราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่กําหนด 1.3 เทาของขาราชการแรกบรรจุ
1. รับทราบคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณคําพิพากษา) คําสั่งศาลปกครองสูงสูด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
2. มอบมหาวิทยาลั ยรับข อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ไปพิ จ ารณาประกอบการ
ดําเนินการตอไป

-38. วาระพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน และ
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก ดังนี้
1.1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารยธนิดา ภูแดง
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.ศตพล มุงค้ํากลาง
กรรมการ
(4) อาจารยขจิตพรรณ ทองคํา
กรรมการ
(5) อาจารยอริญชย นิลสกุล
กรรมการ
(6) อาจารยณฐั ทิญาภรณ การะเกตุ
กรรมการ
(7) อาจารย ดร.ธันยนันท ทองบุญตา
กรรมการ
1.2 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง
กรรมการ
(3) ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน บริสุทธิ์
กรรมการ
(4) อาจารยปญญชลี เตาทอง
กรรมการ
(5) อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ
กรรมการ
(6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญารัตน อูตะเภา
กรรมการ
(7) นางจินตนา เขตจํานันต
กรรมการ
1.3 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.ศตพล มุงค้ํากลาง
กรรมการ
(4) นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี
กรรมการ
(5) ผูชวยศาสตราจารยสกล นันทศรีวิวัฒน
กรรมการ
(6) อาจารย ดร.ธาดา คําแดง
กรรมการ
(7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิลธร มะระกานนท
กรรมการ
1.4 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย
กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารยจําลอง เขตจํานันต
กรรมการ
(5) อาจารย ดร.สุธิษา เชญชาญ
กรรมการ
(6) อาจารยเพ็ญนภา จุมพลพงษ
กรรมการ
(7) อาจารยนฤมลวรรณ สุขไมตรี
กรรมการ

-41.5 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารยธนิดา ภูแดง
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย
กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมนิจจารีย สาริพันธ
กรรมการ
(5) อาจารย ดร.กรองแกว มิฆเนตร
กรรมการ
(6) นางสาวศิริญาภัฏธ นามวงศวรรณ
กรรมการ
(7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยลิกา สุขสําราญ
กรรมการ
1.6 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.ศตพล มุงค้ํากลาง
กรรมการ
(4) อาจารยพิธพร ไทยภูมิ
กรรมการ
(5) นายอานพ ทองตัน
กรรมการ
(6) นายนพดล มีคุณ
กรรมการ
(7) นางพิณรัตน โพธิ์เจริญ
กรรมการ
1.7 คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
(2) ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน บริสุทธิ์
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย
กรรมการ
(4) อาจารยธนชัย ปฐมรัตน
กรรมการ
(5) นางภูมาดา ผลนิโครธ
กรรมการ
(6) นางสาวชวนชม สมนึก
กรรมการ
(7) นายประสิทธิ์ อวมเนียม
กรรมการ
2. เห็นชอบแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน และคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
2.1 นางป น ธั ญ พรรษา เป น ผู ช ว ยเลขานุ ก าร คณ ะกรรมการสรรหาคณ บดี ค ณ ะ
ครุศาสตร และผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 นายวุฒิชัย มาลัยวงษ เปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2.3 นายคทายุทธ ชื่นชม เปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เห็นชอบแตงตั้งนายปราโมทย โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย
10. เห็ น ชอบในหลัก การให แ ต งตั้ง คณะกรรมการประจํ าสภามหาวิ ทยาลั ย จํา นวน 4 คณะ โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการ และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับการเสนอเพื่อแตงตั้ง
เปนประธาน และรองประธาน ดังนี้

-5(๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
องคประกอบคณะกรรมการ
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
3. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4. อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง
บริหาร จํานวน 1 คน
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย
ประจํา จํานวน 1 คน
7. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบดานงานนโยบายและแผน
9. ผูชว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
10. เจาหนาที่กองนโยบายและแผน จํานวน 1 คน

รายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(2) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
องคประกอบคณะกรรมการ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาจาก
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย และ
คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
จํานวนไมเกิน 3 คน
4. อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
จํานวน 1 คน
5. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ
6. ผูชว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
7. ผูชว ยเลขานุการสภาวิชาการ จํานวน 1 คน

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

รายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย ดร.ชุติมา สัจจานันท
รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล

กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(3) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
องคประกอบคณะกรรมการ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
2. อธิการบดี

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน

รายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง
นางดวงสมร วรฤทธิ์

-6องคประกอบคณะกรรมการ
3. ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและทรัพยสินที่เปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้ง จํานวน 3 คน
4. บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดี หรือคณบดี หรือ ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
จากการเสนอโดยอธิการบดี จํานวน 2 คน
5. รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย
6. ใหอธิการบดีแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา จํานวนไมเกิน 2 คน
(ตามขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสิน พ.ศ. 2554)

ตําแหนง

รายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(4) คณะกรรมการพิจารณารางกฎ ขอบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
องคประกอบคณะกรรมการ

ตําแหนง

รายชื่อ
ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รองศาสตราจารยวรวุฒิ เทพทอง

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน รองประธาน
3. อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน กรรมการ
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
กรรมการ
ผูดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน 1 คน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา
กรรมการ
จากผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
จํานวน...คน
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
7. ผูชว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
ผูชวยเลขานุการ
8. นิติกรของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
ผูชวยเลขานุการ
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ดํารงตําแหนงประธาน และรองประธาน ในกรณี
พนจากตําแหนงตามวาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหมแลว
ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ในคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ คณะ ภายในเดือนมีนาคม 2564
11. เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป น
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ ตามกฎหมาย และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพ ย สิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-7๒. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
๓. รองศาสตราจารย ดร.ชนศัก ดิ์ บ ายเที่ ย ง เป น ประธานกรรมการ คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๔. ศาสตราจารย ดร.ชุติมา สัจจานันท เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๕. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณและ รองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๖. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินเพื่อแต งตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ทั้งนี้ วาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
12. อนุมัติการขอใชเงินที่มีอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยโดยไมไดกําหนดเงื่อนไขหรือกําหนดไวไมชัดเจน
จํ า นวน 13,950,000 บาท (สิ บ สามล า นเก า แสนห า หมื่ น บาทถ ว น) เพื่ อ ใช ดํ า เนิ น โครงการจั ด ซื้ อ รถยนต
เพื่อใหบริการ จํานวน 4 คัน และมอบมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไป
13. รับทราบรายงานรับ - จายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
14. รับทราบแผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
15. รับทราบคําสั่งศาลเลื่อนกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จากวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ออกไป เปนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 หองพิจารณาคดี 6 คดีหมายเลข
ดําที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขดําที่ บ.136/2560 ระหวางนางสาวกิติญาภัช
ผาดี ผูฟองคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีที่ 5
16. รั บทราบการย ายข าราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ระดั บผู อํ านวยการกองหรือ เที ย บเท า
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๔๕๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยายขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
17. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม
2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------------

