มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 9/๒๕64
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือน
กันยายน 2564
3. รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 (การประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 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 8/2564
5. วาระรับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการดาเนินการทางวินั ยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ถูกสั่งลงโทษ
(๑) รับทราบแนวทางรายงานข้อมูลการดาเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่ง
ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง “เมื่อมีการดาเนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผลการสอบสวนจะปรากฏว่า ผู้นั้นกระทา
ผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่ หรื อ กระท าผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรงหรื อ ไม่ ร้ า ยแรงก็ ต าม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ ต้ อ งรายงานให้ ส ภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบ เพื่ อ เป็ น ระบบการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ให้ ก ารลงโทษ มี ค วามเหมาะสมเป็ น ธรรม
โดยสามารถน ามาตรา 60 ของพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้”
(๒) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
6. รับทราบการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่ง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 –
2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 34 คน ดังนี้

-2จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1
1
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
10
10
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5
3
8
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1
1
2
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
4. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
8
8
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2
2
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30
4
34
คณะ

หลักสูตร

9. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี และมอบมหาวิท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
10. วาระพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
4) อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
กรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
๕) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
กรรมการ
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล
กรรมการ
(ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๗) อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
กรรมการ
(คณาจารย์ประจา)
๘) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์
กรรมการ
(คณาจารย์ประจา)
๙) นายคนึง สลุงโครพ
กรรมการ
(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน)
10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
(2) มอบอธิ การบดี แต่ งตั้ งบุ ค ลากรในสั งกั ดส านั กงานสภามหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 1 คน เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ

-311. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี และมหาวิ ท ยาลั ยรั บ ข้ อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
12. วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2563
(1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
(2) มอบมหาวิ ทยาลั ยรั บข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยไปพิ จารณาประกอบการ
ด าเนิ นการก าหนดแนวทางในการปรั บปรุ งและพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา (Quality Improvement plan) และน า
ข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
(3) เห็ นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปี การศึกษา 2563ต่ อ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13. วาระพิ จารณาแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา (Quality Improvement plan) ระดั บมหาวิ ทยาลั ย
ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
(1) เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา (Quality Improvement plan) ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ปีการศึกษา 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
(2) เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
(3) เห็ นชอบให้ แจ้ งแนวทางในการปรับปรุงและพั ฒนาคุณภาพการศึ กษา ปี การศึกษา 2564 ต่ อ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
14. เห็นชอบให้ ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยคาการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยในลงนามระเบียบฯ
15. เห็นชอบให้ ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดั บปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิ จารณาร่ างกฎ ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยคาการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบฯ
16. เห็ นชอบให้ออกข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
พ.ศ. 2564
17. วาระพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิม
ที่พ้นจากตาแหน่ง
(1) เห็ น ชอบให้ ยุ บ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การในศาลปกครอง โดยรวมกั บ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) เห็นชอบแต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ให้เพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการจัดทาคาฟ้องและดาเนินคดีให้ครอบคลุมทุกคดี โดยมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามคาสั่งฯ ต่อไป

-4(4) มอบอธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวปรารถนา อนุ ว งศ์ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร เพิ่ ม เติ ม
ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
18. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรก่อนดาเนินการต่อไป
19. รั บ ทราบการขอถอนวาระที่ 5.12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.13 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
23. รับทราบรายงานประจาปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

