มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 2/๒๕64
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 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
2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
โดยมีการแก้ไข
2. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบดาเนินการ
ต่อไป
3. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(1) อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(2) มอบมหาวิทยาลั ยรับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญ ญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 118 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2
2
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
4
4
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2
2
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
6
35
41
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
33
33
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
2
3
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
29
2
31
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2
2
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 40
78
118
คณะ

หลักสูตร

(2) มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม รับข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยไปพิ จารณาประกอบการด าเนิ นการเกี่ ยวกั บรายงานข้ อมู ลการพ้ นสภาพนั กศึกษาและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

-25. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและ
การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา
ที่ 2/2563 จานวน 3,645,600 บาท (สามล้านหกแสนสี่ ห มื่นห้ าพั นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
7. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งคณบดี ดังนี้
(1) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
(2) แต่ งตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.รั ช ดาภรณ์ อมรชี วิ น ด ารงต าแหน่ งคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(4) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(5) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
8. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก ดังนี้
(1) แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
(2) แต่งตั้ง อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทั้ ง นี้ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 มี น าคม 2564 เป็ น ต้ น ไป โดยมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละ 4 ปี
9. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
10. วาระรับทราบหมายแจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคาพิพากษา คดีหมายเลขดาที่
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือ
พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
(1) รับทราบหมายแจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคาพิพากษา คดีหมายเลขดาที่
บ.310/2559 คดีห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีห มายเลขดาที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพั นธ์
หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
(2) รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มอบอานาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกระบวนการ ในวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟัง
คาพิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง ในวัน ที่ 5 มี นาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศ าลปกครองกลาง ชั้ น 3
ห้องพิจารณาคดี 7
11. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม
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
----------------------------------------

