มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/๒๕64
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. วาระการปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา
1. รั บ ทราบแนวทางการจัดระเบี ยบวาระการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย โดยวางแนวการจัด
ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
(1) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
(2) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง
2. มอบเลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย นาแนวทางตามข้อ 1 ไปสู่ การพิ จารณาปรับ ปรุงแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 ต่อไป
2. รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
3. รั บรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 (การประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีการแก้ไข
4. รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 5/2564
5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
(1) อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และภาคพิ เศษ (กศ.บป.)
ระดั บปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิ ทยาการจั ดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 160 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
14
14
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
12
3
15
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10
10
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7
52
59
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
26
16
42
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
8
8
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
7
2
9
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 87
73
160
คณะ

หลักสูตร

-2(2) มอบมหาวิทยาลั ยรั บ ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการศึกษา วิจัย เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีพ้นสภาพนักศึกษา
6. อนุ มัติการขอเปลี่ ยนแปลงคุณ วุฒิ การศึกษาของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลาดับที่ 5 อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม่)
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ากลาง
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ากลาง
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว
5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษา
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ากลาง
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ากลาง
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม
5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว

หมายเหตุ

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษา

7. อนุ มั ติปิ ดหลั กสู ต รบริ ห ารธุร กิจมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)
คณะวิ ท ยาการจั ด การ โดยสมบู ร ณ์ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแจ้ งการปิ ด หลั ก สู ต รต่ อ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป
8. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็น ดังนี้
(1) ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่ น ๆ ในลักษณะที่มีการ
สอบปลายภาคเพี ย งครั้ งเดี ย ว โดยคิ ด ค่ า คะแนนเต็ ม 100 คะแนน และศึ ก ษาข้ อ มู ล มาตรฐานการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พิจารณาประกอบด้วย
(2) ให้ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้ “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐
หรือ ที่ ๑๒”
(3) วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขบังคับฯ แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

-39. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
10. เห็นชอบแต่งตั้ง นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
11. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒ นามหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ และนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาอีกครั้ง
12. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13. อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน/2563 จานวน 727,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
14. อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้กาหนดเงื่อนไขหรือกาหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง
จานวน 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ดาเนินการโครงการ
พัฒ นาห้ องเรียนสู่ สากล มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
ให้รายงานผลความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้เงินต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
15. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
16. รับทราบรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2564
17. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

