
ฉบับที่ 330 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
QR Code

ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นั้น  

สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 

4/2564 (การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  

โดยไม่มีการแก้ไข                       

2. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 -  

ครั้งที่ 4/2564

3. เหน็ชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการดำาเนินการตาม ขอ้ 13 ของกฎกระทรวง 

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

(1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     ประธานกรรมการ 

(2) ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   กรรมการ

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ

(นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)

(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ

(5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      กรรมการ

(6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ

(7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร   กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์)

(8) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำา   กรรมการ

(อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ)

(9) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์     เลขานุการ

(10) นางสาวเพ็ญนภา อรชร        ผู้ช่วยเลขานุการ

(11) นางสาววาสนา วงษ์สังข์      ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ ทำาหน้าที่ ตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

4. อนุมัติให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)”
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 5. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จำานวน 362 คน ดังนี้

คณะ หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภ�คปกติ ภ�คพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 - 3

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 35 - 35

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 7 11

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 - 2

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 - 20

3. คณะวิทยาการจัดการ

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 17 - 17

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 117 2 119

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 72 - 72

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 11 - 11

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 - 3

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 32 1 33

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 29 5 37

รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งสิ้น 374 15 362

6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -
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(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -

7. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 2

เป็นลำาดับที่ 1

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 3

เป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

เปลี่ยนแปลงแทน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล 

ทองแผ่/เพิ่มเป็นลำาดับที่ 3

(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 2

เป็นลำาดับที่ 1

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 3

เป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 7 

เป็นลำาดับที่ 3

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง - อาจารย์เกษียณอายุราชการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 6 

เป็นลำาดับที่ 5

7. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ - ปรับไปเป็นลำาดับที่ 3
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8. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ 6. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์

คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 8 

เป็นลำาดับที่ 6

9. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน - ถอนรายชื่อ

10. อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ - ลาออก

11. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี - ถอนรายชื่อ

8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม

2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง

3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม

4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม

5. อาจารย์ชลธิชา นำานา 5. อาจารย์ชลธิชา นำานา คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม

2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง

3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม

4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม

5. อาจารย์ชลธิชา นำานา 5. อาจารย์ชลธิชา นำานา คงเดิม

9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

พลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 2

เป็นลำาดับที่ 1 /ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

2. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว เปลี่ยนแปลง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล เปลี่ยนแปลง

อ่านต่อหน้า 5
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำานุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำานุ่น คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 3

เป็นลำาดับที่ 1 /ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 6

เป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล
คงเดิม/ปรับจากลำาดับที่ 7

เป็นลำาดับที่ 3

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำานุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำานุ่น คงเดิม

6. อาจารย์เอนก อ่อนไสว 6. อาจารย์วัชราช ศรไชย เพิ่มเติม

7. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล

10. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำา
คงเดิม/ลำาดับที่ 3 

ปรับเป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำา 3. อาจารย์พัชรี ชีวะคำานวณ
คงเดิม/ลำาดับที่ 4 

ปรับเป็นลำาดับที่ 3

4. อาจารย์พัชรี ชีวะคำานวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
คงเดิม/ลำาดับที่ 5 

ปรับเป็นลำาดับที่ 4

5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง

(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำา
คงเดิม/ลำาดับที่ 3

ปรับเป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำา 3. อาจารย์พัชรี ชีวะคำานวณ
คงเดิม/ลำาดับที่ 4 

ปรับเป็นลำาดับที่ 3

4. อาจารย์พัชรี ชีวะคำานวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
คงเดิม/ลำาดับที่ 5 

ปรับเป็นลำาดับที่ 4

5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง

6. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา เพิ่มเติม

11. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
คงเดิม/ลำาดับที่ 2

ปรับเป็นลำาดับที่ 1

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์
คงเดิม/ลำาดับที่ 3

ปรับเป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา
คงเดิม/ลำาดับที่ 4

ปรับเป็นลำาดับที่ 3

4. อาจารย์จันจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว
คงเดิม/ลำาดับที่ 5

ปรับเป็นลำาดับที่ 4

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง

(2) อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม) อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่) หม�ยเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
คงเดิม/ลำาดับที่ 2

ปรับเป็นลำาดับที่ 1

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์
คงเดิม/ลำาดับที่ 3 

ปรับเป็นลำาดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา
คงเดิม/ลำาดับที่ 4 

ปรับเป็นลำาดับที่ 3

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว
คงเดิม/ลำาดับที่ 5

ปรับเป็นลำาดับที่ 4

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง
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12. อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 

และมอบมหาวทิยาลยัดำาเนินการแจ้งการปดิหลกัสตูรต่อสำานกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ทราบตอ่ไป

13. อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป

14. อนุมตัปิดิหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) โดยสมบรูณ ์

และใหย้กเวน้การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ปกีารศกึษา 2563 เนือ่งจากปดิหลกัสตูรโดยสมบรูณ ์และมอบมหาวทิยาลยัดำาเนนิการ

แจ้งการปิดหลักสูตรต่อสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป

15. อนุมตันิโยบาย หลกัการ และแนวทางการบรหิารจดัการงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี

16. วาระพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570

(1) ให้ถอนวาระที่ 4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570

(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีพ.ศ. 2566 - 2570 และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่การพฒันามหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำาเสนอสภามหาวิทยาลัย

(3) มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั จดัทำานโยบายและแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตรี (พ.ศ. 2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

17. เห็นชอบรายงานติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2563 รอบ  

6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)

18. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุง ข้อ 3 กรณีที่ผู้สมัครเป็น

ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป

19. เหน็ชอบการขอแกไ้ขคำาสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีเรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตรี โดยให้ยกเลิกคำาสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกฉบับ และให้ออกคำาส่ังแต่งตั้ง 

ฉบบัใหมแ่ทน โดยกรรมการทีเ่ปน็กรรมการโดยตำาแหนง่นัน้ ใหร้ะบตุำาแหนง่ในคำาสัง่ ตาม ขอ้ 5 ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมอบ 

นายขจร จติสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ตรวจสอบคำาสัง่แตง่ตัง้ฉบับใหม ่ก่อนนำาเสนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม

20. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตร ีประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิม เรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ เปน็เรือ่ง การพฒันาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั 

เทพสตรี

21. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย

โดยไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขหรือกำาหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง ในโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอ 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป

22. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

23. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

24. รับทราบรายงานประจำาปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

25. รบัทราบกำาหนดการประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่6/2564 วนัที ่18 มถินุายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 

ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-----------------------------------------
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QR Code

ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2564 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น  

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเร่ือง

ต่างๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังท่ี 

4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

2. เห็นชอบ มอบเลขานุการทำาหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยจัดทำา 

ประกันสุขภาพไวรัสโควิด 19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคน  

โดยในเบือ้งตน้ขอเสนอ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จำากดั (มหาชน) เบีย้ประกนั 

ประมาณ 360 บาท/ปี/คน ซึ่งได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

(1) การเจบ็ป่วยดว้ยภาวะโคมา่ท่ีมสีาเหตมุาจากการติดเชือ้ไวรสั

โคโรน่า 500,000 บาท

(2) การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะ

แทรกซอ้น 500,000 บาท หรอืผลขา้งเคยีงจากการฉีดวคัซีน

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(3) ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อปี หรือ 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อปี

(4) การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน 2,500 บาท/วัน จากการติดเชื้อไวรัส

โคโรน่าสูงสุด 20 วันต่อปี หรือ การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน 

อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อปี

3. เห็นชอบ การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี พ.ศ. 2565 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบเลขานุการ 

จัดทำารายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4. รับทราบผลการดำาเนินงาน การจัดทำารายงานประจำาปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


