มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/๒๕64
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้ มี การประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ครั้ งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รั บ รองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 2/2564 (การประชุ มผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
2. วาระรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
(1) รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 2/2564
(2) มอบมหาวิ ทยาลั ย รั บ ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยไปพิ จารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 50 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คณะ
หลักสูตร
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1
1
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
17
17
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
3. คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3
3
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
1
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5
16
21
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
1
5
6
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10
40
50
4. วาระพิ จารณาอนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คงเดิม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง คงเดิม
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิ ต า เกิ ดผล 3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล คงเดิม
ประสพศักดิ์
ประสพศักดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
ตัดออก

-2(2) รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1
5. วาระพิจารณาอนุ มัติการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอุ ตสาหกรรมศิ ล ป์ (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
7. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
เพิ่มเติม
(2) เห็นชอบให้อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมในลาดับที่ 7
(3) รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 และ ข้อ 2
6. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และปรับ
คุณวุฒิ อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(1) อนุ มัติการขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และปรับ
คุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

-31) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ
4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลกิ า สุขสาราญ
4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

(2) รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1
7. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 หลักสูตร
(1) อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4) หลั กสูตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)
(2) มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์ การ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)
โดยให้นาข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการทบทวนและนาเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย

-48. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 หลักสูตร
ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
(2) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
โดยให้นาข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการทบทวนและนาเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย
9. เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้วของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่ อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันดี เภาคา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ดังนี้
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สำขำวิชำเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง

ผศ.วันดี เภาคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนตรี

กลุ่ม
สำขำวิชำ
วิจิตรศิลป์

เทียบเคียงสำขำวิชำเป็น
รหัส
ชื่อ
อนุสำขำวิชำ
หมำยเหตุ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
(ถ้ำมี)
๘๑๐๓
ดุริยางคศิลป์ ๘๑๐๓๐๒
สอดคล้อ งภาระ
ดนตรีไทย
งาน ก ารส อ น
ความเชี่ ย วชาญ
และผลงานวิ ช า
ก าร ใน ก า ร
กาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

10. วินิจฉัยว่า เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน “ระดับชานาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป”
ให้หมายความว่า ได้คะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป จึง ถือว่าผู้ที่ได้คะแนน 64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่ งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
11. วาระพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย
1) รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
2) รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3) นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4) ผศ. ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดี
กรรมการ
5) นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการ
6) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
(2) ให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
12. เห็ นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-513. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
(2) นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
กรรมการ
(ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
(4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร หนึ่งคน กรรมการ
(6) อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา)
(7) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
(8) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการ
(9) นางสาววาสนา วงษ์สังข์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
(10.) นางสาวมลธิชา จันทร
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
14. เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎ ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย
(1) นายขจร จิตสุขุมมงคล
ประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารหนึ่งคน กรรมการ
(5) นายสุชยั งามจิตต์เอื้อ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(6) นายสมควร วงษ์มา
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(7) นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(8) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
(9) นายวัชระ รักษาพล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
(10) นายภัทร โตสาราญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นิติกร)
15. เห็ น ชอบแต่งตั้งบุ คคลเป็ น กรรมการ ในคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ
2. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

-616. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
17. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 และมอบ
มหาวิทยาลั ยปรับ แก้ไขตามข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิยาลัย และนาเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
18. วาระพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
(1) เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
(2) ให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563 วาระที่ 4.9 พิ จารณาการดาเนิ นการให้ ได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลั กเกณฑ์
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้การแต่งตั้งบุคคล เพื่อเป็นประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2) นายปราโมทย์ โชติมงคล
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
กรรมการ
19. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
20. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
21. เห็ น ชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภั ฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕6๓)
22. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
23. รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรก และค าพิ พ ากษา ศาลปกครองกลาง คดี ห มายเลขด า
ที่ บ.310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดี ห มายเลขด าที่ บ.134/2560 คดี ห มายเลขแดง ที่
บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม กับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม
๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี
24. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------

