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ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 9/2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2564 
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบการแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็น
ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ทัง้นี ้ต้ังแต่วันที ่1 กนัยายน 2564 เปน็ต้นไป 
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2567

2. รบัทราบรายงานผลการดำาเนนิงานท่ีสำาคัญของมหาวทิยาลยั ตามยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2564

3. รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ท่ี 8/2564 (การประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส)์ เมือ่วันท่ี 20 สงิหาคม 
2564 โดยมีการแก้ไข

4. รบัทราบรายงานสรปุผลการดำาเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีประจำาป ีพ.ศ. 2564 ต้ังแต่การประชุม ครัง้ที ่1/2564 
– ครั้งที่ 8/2564

5. วาระรับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการดำาเนินการทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ
(1) รับทราบแนวทางรายงานข้อมูลการดำาเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง “เมื่อมีการ

ดำาเนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผลการสอบสวนจะปรากฏว่า ผู้นั้นกระทำาผิดวินัยหรือไม่ หรือกระทำาผิดวินัยร้ายแรง
หรอืไมร่า้ยแรงกต็าม ผูบ้งัคับบญัชากต้็องรายงานใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาทราบ เพือ่เปน็ระบบการตรวจสอบถว่งดุล ใหก้ารลงโทษ 
มีความเหมาะสมเป็นธรรม โดยสามารถนำามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้”

(2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
6. รับทราบการดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ  

ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป
7. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 

นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

8. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 34 คน 
ดังนี้
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คณะ หลักสูตร

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

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

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30 4 34

9. อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัย 
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

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  คำานวนชัย         กรรมการ 

(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5) อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล     กรรมการ

(คณบดีคณะครุศาสตร์) 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล   กรรมการ

(ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม) 
7) อาจารย์ ดร.อังคณา  อุดมพันธ์   กรรมการ

(คณาจารย์ประจำา)
8) อาจารย์ธนชัย  ปฐมรัตน์    กรรมการ

(คณาจารย์ประจำา)
9) นายคนึง  สลุงโครพ    กรรมการ

(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน)
10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 

(2) มอบอธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดสำานักงานสภามหาวิทยาลัย จำานวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
11. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่งของมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีและมหาวิทยาลยัรบัขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลยัไปพจิารณาประกอบการ 
ดำาเนินการต่อไป

12. วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2563
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(1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการกำาหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) และนำาข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ 
CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 ต่อสำานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

13. วาระพจิารณาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลยั ปกีารศึกษา 2564 และค่าเปา้หมาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

(1) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

(2) เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
(3) เห็นชอบให้แจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต่อสำานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
14. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยคำา 
การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
ลงนามระเบียบฯ

15. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยคำา 
การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
ลงนามระเบียบฯ

16. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
17. วาระพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำาเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจากตำาแหน่ง

(1) เห็นชอบให้ยุบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำาเนินการในศาลปกครอง โดยรวมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) เห็นชอบแต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(3) ให้เพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดทำาคำาฟ้อง
และดำาเนินคดีให้ครอบคลุมทุกคดี โดยมอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำาสั่งฯ ต่อไป 

(4) มอบอธิการบดีแต่งตั้งนางสาวปรารถนา อนุวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติม ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัย

18. อนมุติัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรก่อนดำาเนินการต่อไป

19. รบัทราบการขอถอนวาระที ่5.12  พจิารณาอนมุติัหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน่ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.13 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21. รับทราบการขอถอนวาระท่ี 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
23. รับทราบรายงานประจำาปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24. รบัทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่10/2564 วันที ่15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 

ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------


