มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 8/๒๕64
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือน
สิงหาคม 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
2. รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้ งที่ 7/2564 (การประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาป พศศศ 2564
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 7/2564
4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศศบปศ) ระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 23 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1ศ คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1
1
2ศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
7
7
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1
1
2
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1
1
3ศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
4ศ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3
2
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
5ศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6ศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3
3
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2
2
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 19
4
23
คณะ

หลักสูตร

(2) ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบข้อมูลผิดปกติหรือข้อมูลที่มีความแตกต่าง
ให้ระบุหมายเหตุ หรือคาอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา

-25. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พศศศ 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1ศ นายบุญสนอง เภาคา
1ศ นายบุญสนอง เภาคา
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2ศ นายอภิชาติ อาวจาปา
2ศ นายอภิชาติ อาวจาปา
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3ศ นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
3ศ นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4ศ นายพิธพร ไทยภูมิ
4ศ นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
5ศ นางเบญจพร บุญสยมภู
5ศ นางเบญจพร บุญสยมภู
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1ศ นายบุญสนอง เภาคา
(อาจารย์)
2ศ นายอภิชาติ อาวจาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3ศ นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)
4ศ นายพิธพร ไทยภูมิ
(อาจารย์)
5ศ นางเบญจพร บุญสยมภู
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1ศ นายบุญสนอง เภาคา
(อาจารย์)
2ศ นายอภิชาติ อาวจาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3ศ นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)
4ศ นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)
5ศ นางเบญจพร บุญสยมภู
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

6ศ เห็ นชอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี (ฉบั บ ที่ ศศ) พศศศ ศศศศ และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
7. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบั บ ที่ 4) พศศศ 2564 โดยมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไขข้ อ ความ ตามข้ อ สั งเกตและ
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งนี้ ให้ น ายขจร จิ ต สุ ขุ ม มงคล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับฯ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

-38. วาระพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) มอบเลขานุ ก ารคณะกรรมการด าเนิ น การตามกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พศศศ 2564 นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการปรับปรุง แผนพัฒนา
ความเป็ น เลิศของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ให้ มีความชัดเจนและโดดเด่น ตามกรอบแนวทางที่ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด ทั้งนี้ ให้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความเห็น และอภิปรายแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ด้วย
(๒) มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พิ จารณาแผนพัฒนา ความเป็น
เลิ ศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ก่ อนส่ งให้ ก ระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ตกรรม
ดาเนินการต่อไป
(๓) เห็ นชอบให้ นายสุ ปกิ ต โพธิ์ ปภาพั นธ์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ท าหน้ าที่ ประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการด าเนิ น การตามกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พศศศ 2564 แทน
นายปราโมทย์ โชติมงคล
9. วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจาปการศึกษา 2563
(1) รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจาปการศึกษา 2563 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
(2) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจาปการศึกษา 2563 ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อเป็นการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัด ประจาปการศึกษา 2563
10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมิถุนายน พศศศ 2564
11. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 กันยายน
2564 เวลา 13ศ30 นศ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

