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ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 8/2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที ่ได้มกีารประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ท่ี 8/2564 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. รายงานผลการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญของมหาวิทยาลยั ตามยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั เดือนสงิหาคม 2564 และมอบมหาวทิยาลยัรบัขอ้เสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
7/2564 (การประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส)์ เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 
โดยมีการแก้ไข

3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 7/2564

4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำานวน 23 คน ดังนี้

คณะ หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 7 - 7

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 1 2

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 1 1

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1

4. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 2 5

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 - 3

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 - 2

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 19 4 23
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 5. อนมุติัการขอเปลีย่นแปลงอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายบุญสนอง  เภาคำา
(อาจารย์)

1. นายบุญสนอง  เภาคำา
(อาจารย์)

คงเดิม

2. นายอภิชาติ  อาวจำาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2. นายอภิชาติ  อาวจำาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นายพิธพร  ไทยภูมิ
(อาจารย์)

4. นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง

5. นางเบญจพร  บุญสยมภู
(อาจารย์)

5. นางเบญจพร  บุญสยมภู
(อาจารย์)

คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายบุญสนอง  เภาคำา
(อาจารย์)

1. นายบุญสนอง  เภาคำา
(อาจารย์)

คงเดิม

2. นายอภิชาติ  อาวจำาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2. นายอภิชาติ  อาวจำาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นายพิธพร  ไทยภูมิ
(อาจารย์)

4. นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง

5. นางเบญจพร  บุญสยมภู
(อาจารย์)

5. นางเบญจพร  บุญสยมภู
(อาจารย์)

คงเดิม

6. เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจำาตำาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

7. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 โดยมอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการปรับแก้ไขข้อความ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ให้นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับฯ ก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม

8. วาระพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) มอบเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 นำาข้อสังเกต

และขอ้เสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไปประกอบการปรบัปรงุแผนพฒันาความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั
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ราชภัฏเทพสตรี ให้มีความชัดเจนและโดดเด่น ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมกำาหนด ทัง้นี ้ใหเ้ชิญนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุ ิรว่มใหค้วามเหน็
และอภิปรายแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ด้วย 

(2) มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั พจิารณาแผนพฒันา  ความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ก่อนส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำาเนินการต่อไป

(3) เห็นชอบให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำาหน้าที่ ประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการดำาเนนิการตามกฎกระทรวงการจัดกลุม่สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 แทน นายปราโมทย ์ โชติมงคล

9. วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน 
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2563

(1) รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2563 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

(2) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อเป็นการจัดส่งรายงานผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัด ประจำาปีการศึกษา 2563

10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
11. รบัทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่9/2564 วันที ่17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัด 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-----------------------------------------------------------------------


