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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/2564
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. วาระการปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ
วาระเรื่องเพื่อพิจารณา
(1) รับทราบแนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย โดยวางแนวการจัดระเบียบวาระเรื่อง
เพื่อพิจารณา ดังนี้
1) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
2) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง
(2) มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำ�แนวทางตามข้อ 1 ไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 ต่อไป
2. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2564 โดยมีการแก้ไข
4. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่การประชุม ครัง้ ที่
1/2564 – ครั้งที่ 5/2564
5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำ�นวน 160 คน ดังนี้
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คณะ

หลักสูตร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3. คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1
1
14
14
12
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15
10
10
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52
59
26
16
42
1
1
8
8
1
1
7
2
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87
73
160

(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการ
ศึกษา วิจัย เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีพ้นสภาพนักศึกษา
6. อนุมตั กิ ารขอเปลีย่ นแปลงคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลำ�ดับที่ 5 อาจารย์ ดร.ประนิตดา
เพ็งงิ้ว ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำ�กลาง
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม

5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว

1.
2.
3.
4.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำ�กลาง
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม

5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว

หมายเหตุ

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษา

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำ�กลาง
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม

5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว
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1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำ�กลาง
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม

5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว

หมายเหตุ

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษา
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7. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ
โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัย ดำ�เนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทราบต่อไป
8. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็น ดังนี้
(1) ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ในลักษณะที่มีการสอบปลายภาค
เพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน และศึกษาข้อมูลมาตรฐานการวัดและประเมินผลการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พิจารณาประกอบด้วย
(2) ให้ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้ “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำ�กว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำ�กว่า 1.75 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 หรือ ที่ 12”
(3) วันที่สำ�เร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติผลการสำ�เร็จการศึกษา
ทั้งนี้ เมื่อดำ�เนินการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขบังคับฯ แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
9. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
10. เห็นชอบแต่งตั้ง นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
11. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการปรับปรุงร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
12. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13. อนุมัติคำ�ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
จำ�นวน 727,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
14. อนุมตั กิ ารขอใช้เงินทีม่ ผี อู้ ทุ ศิ ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขหรือกำ�หนดไว้ไม่ชดั แจ้ง จำ�นวน 6,542,945 บาท
(หกล้านห้าแสนสีห่ มืน่ สองพันเก้าร้อยสีส่ บิ ห้าบาทถ้วน) เพือ่ ใช้ด�ำ เนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนสูส่ ากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการ ทั้งนี้
เมื่อมหาวิทยาลัยดำ�เนินการโครงการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผลความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้เงินต่อสภามหาวิทยาลัย
ทราบด้วย
15. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
16. รับทราบรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำ�ปีการศึกษา 2564
17. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------------
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มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 6/2564
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2564 (การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นั้น สภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบ งบประมาณสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ประจำ � ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รับทราบ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่
10 มิถุนายน 2564 ดังนี้
2.1 คำ�ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 232/ร. เรื่อง การสร้างความมั่นคง
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
2.2 คำ�ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 233/ร. เรื่อง การพิจารณาเยียวยา
ปรับเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจำ�นวน
ร้อยละ 8
2.3 คำ�ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 234/ร. เรื่อง ความเดือดร้อนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่อัตรา 1.7 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุในสายวิชาการ และ
1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุในสายสนับสนุนวิชาการ
3. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมีการแก้ไข
4. พิจารณาข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ทีป่ ระชุมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดำ�เนินการ ดังนี้
4.1 ชี้แจงข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่จัดจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้
4.2 ชี้แจงกระบวนการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยทำ�เป็นหนังสือให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ
โดยทั่วกัน
4.3 แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปีนั้น ๆ และปีต่อ ๆ ไป ไปยังหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด
4.4 ควรมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ ก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันความผิดพลาด และความคลาดเคลื่อน ในการดำ�เนินการดังกล่าว
4.5 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ควรระบุว่าจ้างด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในประกาศรับสมัครด้วย เพือ่ ความชัดเจนในการจัดจ้าง และสิทธิประโยชน์
ที่บุคคล ๆ นั้นจะได้รับตามสิทธิที่กฎหมายกำ�หนด
4.6 ควรจัดระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีการกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังที่ชัดเจนทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ รวมถึงแผนการพัฒนาบุคคลากรทัง้ สายวิชาการ และสนับสนุน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
5. รับทราบ ผลการดำ�เนินการโครงการตรวจสุขภาพประจำ�ปีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
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