มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/๒๕65
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือน
มีนาคม ๒๕๖๕
(1) รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
(2) มอบมหาวิ ท ยาลั ย น าสรุ ป ข้ อ สั ง เกตและค าแนะน าของพลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
องคมนตรี ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มาดาเนินการต่ อ
ทั้งในเรื่องวิศวกรสังคมและพระบรมราโชบาย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป
2. รับ รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 (การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565
4. เห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม Retreat เพื่ อ ทบทวนอ านาจหน้ า ที่ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของ
คณะกรรมการชุ ด ต่าง ๆ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย แต่ งตั้ ง เพื่ อให้ การขับ เคลื่ อนการท าหน้ าที่ ที่ เป็ น กลไกของสภา
มหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
5. วาระพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
4) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
(2) มอบรักษาราชการแทนอธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นาไปสู่การปฏิบัติต่อไปด้วย
6. รั บ ทราบการขอถอนวาระที่ 5.2 พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 3 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ จานวน
516 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 21 คน รวม 537 คน

-28. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
9. มอบมหาวิทยาลัยนาวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4)
คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
10. อนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิม “ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี ” แก้ไขเป็น “ต้องสอบ
ผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”
11. เห็นชอบการขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
12. มอบมหาวิทยาลัยนาวาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิช าการ วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
13. มอบมหาวิทยาลัยนาวาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
14. มอบมหาวิท ยาลั ย น าวาระที่ 5.10 พิ จารณาอนุ มัติ ก ารขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิช าการ วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
15. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) และมอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาปรับรูปแบบการประเมินต่อไป
16. วาระพิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564
(1) อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึ กษาภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564 จานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
(2) มอบมหาวิทยาลัย รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการกาหนดงบประมาณสาหรับการพัฒนานักศึกษาต่อไป
17. เห็ น ชอบให้ ออกข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยคณะกรรมการส่ งเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
18. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

-319. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขคานิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
20. วาระพิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
(1) เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
(2) ในปีการศึกษาต่ อไป มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
พิ การ การใช้ งบประมาณ สถานภาพนั กศึ กษาพิ การ การจั ดสิ่ งอานวยความสะดวกและความช่ว ยเหลื อทาง
การศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย
21. รั บ ทราบการขอถอนวาระที่ 5.17 พิ จ ารณาร่ าง กฎบั ต ร คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูก
ฟ้ อ ง ในค าพิ พ ากษาคดี อ าญาของศาลจั งหวั ด ลพบุ รี คดี ห มายเลขด าที่ อ.367/2559 คดี ห มายเลขแดงที่
อ.1731/2560
23. มอบมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าหนั งสื อ ถึ งกองอาลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอหารือ เรื่องการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการ
เสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณ วุฒิ และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตรวจสอบตามหนังสือประทับตรา ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2565 ด้วยหรือไม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย
24. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ
ผู้แทนพนักงาน
กรรมการ
7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ
ผู้แทนพนักงาน
กรรมการ
25. รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงินตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
26. รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
27. รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น โครงการมาตรการลดภาระค่ าใช้ จ่ ายด้ า นการศึ ก ษาของนิ สิ ต
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)
28. เห็นชอบให้ปรับปรุงความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จไว้ในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

-4ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(เดิม)
ความเสี่ยง : หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
จานวนขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การจัดการเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ
เป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์

ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ใหม่)
ความเสี่ยง : หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอน
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การจัดการเสี่ยง : ปิดหลักสูตร

29. รับ ทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
30. รับ ทราบการขอถอนวาระที่ 7.6 รับ ทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยให้มหาวิทยาลัยนาไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ก่อน
31. รับ ทราบการขอถอนวาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้มหาวิทยาลัยนาไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ก่อน
32. รับ ทราบรายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2564 ที่ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 10 มีนาคม 2565
33. รับทราบการลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
34. รับทราบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร แทนคนเดิมที่พ้น จากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
35. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2565 เป็นต้นไป
36. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------------

