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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 9/2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564
เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2564 (การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) นั้ น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2567
2. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2564
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 8/2564 (การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม
2564 โดยมีการแก้ไข
4. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่การประชุม ครัง้ ที่ 1/2564
– ครั้งที่ 8/2564
5. วาระรับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการดำ�เนินการทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ
(1) รับทราบแนวทางรายงานข้อมูลการดำ�เนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง “เมื่อมีการ
ดำ�เนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผลการสอบสวนจะปรากฏว่า ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยหรือไม่ หรือกระทำ�ผิดวินัยร้ายแรง
หรือไม่รา้ ยแรงก็ตาม ผูบ้ งั คับบัญชาก็ตอ้ งรายงานให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ เพือ่ เป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ให้การลงโทษ
มีความเหมาะสมเป็นธรรม โดยสามารถนำ�มาตรา 60 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้”
(2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
6. รับทราบการดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ
ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
7. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
8. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 34 คน
ดังนี้
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คณะ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1
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1
1
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34

9. อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
10. วาระพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี			
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 		
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 		
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
4) อาจารย์ ดร.สกุล คำ�นวนชัย
		
กรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 		
กรรมการ
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล			
กรรมการ
(ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม)
7) อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์			
กรรมการ
(คณาจารย์ประจำ�)
8) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์				
กรรมการ
(คณาจารย์ประจำ�)
9) นายคนึง สลุงโครพ				
กรรมการ
(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน)
10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย				
เลขานุการ
(2) มอบอธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย จำ�นวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
11. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดำ�เนินการต่อไป
12. วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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(1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการกำ�หนดแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) และนำ�ข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ
CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
(3) เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 ต่อสำ�นักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13. วาระพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
(1) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
(2) เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
(3) เห็นชอบให้แจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต่อสำ�นักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
14. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของมหาวิท ยาลัย พิ จารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยคำ�
การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามระเบียบฯ
15. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของมหาวิท ยาลัย พิ จารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยคำ�
การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามระเบียบฯ
16. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
17. วาระพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำ�เนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจากตำ�แหน่ง
(1) เห็นชอบให้ยุบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำ�เนินการในศาลปกครอง โดยรวมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) เห็นชอบแต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ให้เพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดทำ�คำ�ฟ้อง
และดำ�เนินคดีให้ครอบคลุมทุกคดี โดยมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการจัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำ�สั่งฯ ต่อไป
(4) มอบอธิการบดีแต่งตั้งนางสาวปรารถนา อนุวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติม ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย
18. อนุมตั หิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรก่อนดำ�เนินการต่อไป
19. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.12 พิจารณาอนุมตั หิ ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.13 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
23. รับทราบรายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------

