ฉบับที่ 330 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 5/2564
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
4/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 4/2564
3. เห็นชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี					
ประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		
			
กรรมการ
(นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)
(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย				
กรรมการ
(5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 					
กรรมการ
(6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ					
กรรมการ
(7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหาร			
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์)
(8) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ�			
กรรมการ
(อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ)
(9) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 				
เลขานุการ
(10) นางสาวเพ็ญนภา อรชร 						
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นางสาววาสนา วงษ์สังข์						
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการ ทำ�หน้าที่ 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 แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำ�นวน 362 คน ดังนี้
คณะ

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา

หลักสูตร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

3

-

3

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

35

-

35

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4

7

11

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

2

-

2

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20

-

20

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

17

-

17

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

117

2

119

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

72

-

72

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

11

-

11

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

3

-

3

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

32

1

33

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1

-

1

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1

-

1

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

29

5

37

374

15

362

รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งสิ้น

6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)

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) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

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. อนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจำ � หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่

1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 2
เป็นลำ�ดับที่ 1

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์

2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 3
เป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

เปลี่ยนแปลงแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล
ทองแผ่/เพิ่มเป็นลำ�ดับที่ 3

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ
(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่

1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 2
เป็นลำ�ดับที่ 1

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์

2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 3
เป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ

3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 7
เป็นลำ�ดับที่ 3

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา
7. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

คงเดิม

-

อาจารย์เกษียณอายุราชการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 6
เป็นลำ�ดับที่ 5

-

ปรับไปเป็นลำ�ดับที่ 3
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8. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์

6. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 8
เป็นลำ�ดับที่ 6

9. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน

-

ถอนรายชื่อ

10. อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์

-

ลาออก

11. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี

-

ถอนรายชื่อ

8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

คงเดิม

2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท

2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา

3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์

3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์

คงเดิม

4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา

4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา

คงเดิม

5. อาจารย์ชลธิชา นำ�นา

5. อาจารย์ชลธิชา นำ�นา

คงเดิม

เปลี่ยนแปลง

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

คงเดิม

2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท

2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา

3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์

3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์

คงเดิม

4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา

4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา

คงเดิม

5. อาจารย์ชลธิชา นำ�นา

5. อาจารย์ชลธิชา นำ�นา

คงเดิม

เปลี่ยนแปลง

9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ
คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 2
เป็นลำ�ดับที่ 1 /ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง

1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร

2. อาจารย์พงศธร ไพจิตร

2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว

เปลี่ยนแปลง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์

3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล

เปลี่ยนแปลง
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา

คงเดิม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำ�นุ่น

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำ�นุ่น

คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ
คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 3
เป็นลำ�ดับที่ 1 /ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง

1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์

2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 6
เป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์พงศธร ไพจิตร

3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล

คงเดิม/ปรับจากลำ�ดับที่ 7
เป็นลำ�ดับที่ 3

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา

คงเดิม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำ�นุ่น

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งดำ�นุ่น

คงเดิม

6. อาจารย์เอนก อ่อนไสว

6. อาจารย์วัชราช ศรไชย

เพิ่มเติม

7. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล
10. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล

คงเดิม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี

2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำ�

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 3
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำ�

3. อาจารย์พัชรี ชีวะคำ�นวณ

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 4
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 3

4. อาจารย์พัชรี ชีวะคำ�นวณ

4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 5
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 4

5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม

เปลี่ยนแปลง

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล

หมายเหตุ
คงเดิม
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี

2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำ�

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 3
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำ�

3. อาจารย์พัชรี ชีวะคำ�นวณ

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 4
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 3

4. อาจารย์พัชรี ชีวะคำ�นวณ

4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 5
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 4

5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม
6. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม

11. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 2
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 1

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล

2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 3
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์

3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 4
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 3

4. อาจารย์จันจิรา เดชรักษา

4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 5
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 4

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว

5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ

เปลี่ยนแปลง

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดเดิม)

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ชุดใหม่)

หมายเหตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 2
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 1

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล

2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 3
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 2

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์

3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 4
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 3

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา

4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว

คงเดิม/ลำ�ดับที่ 5
ปรับเป็นลำ�ดับที่ 4

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว

5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ

อ่านต่อหน้า 7

เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 330 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 7
12. อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์
และมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ทราบต่อไป
13. อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป
14. อนุมตั ปิ ดิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์
และให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เนือ่ งจากปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการ
แจ้งการปิดหลักสูตรต่อสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป
15. อนุมตั นิ โยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
16. วาระพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570
(1) ให้ถอนวาระที่ 4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570
(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัย
(3) มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทำ�นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ. 2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
17. เห็นชอบรายงานติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 รอบ
6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)
18. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุง ข้อ 3 กรณีที่ผู้สมัครเป็น
ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป
19. เห็นชอบการขอแก้ไขคำ�สัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยให้ยกเลิกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกฉบับ และให้ออกคำ�สั่งแต่งตั้ง
ฉบับใหม่แทน โดยกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งนัน้ ให้ระบุต�ำ แหน่งในคำ�สัง่ ตาม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมอบ
นายขจร จิตสุขมุ มงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบคำ�สัง่ แต่งตัง้ ฉบับใหม่ ก่อนนำ�เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
20. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิม เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่ เป็นเรือ่ ง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
21. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไขหรือกำ�หนดไว้ไม่ชัดแจ้ง ในโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป
22. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
24. รับทราบรายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถนุ ายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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8 ฉบับที่ 330 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 5/2564
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
2. เห็นชอบ มอบเลขานุการทำ�หนังสือเสนอมหาวิทยาลัยจัดทำ�
ประกั น สุ ข ภาพไวรั ส โควิ ด 19 ให้ กั บ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก คน
โดยในเบือ้ งต้นขอเสนอ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เบีย้ ประกัน
ประมาณ 360 บาท/ปี/คน ซึ่งได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
(1) การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าทีม่ สี าเหตุมาจากการติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 500,000 บาท
(2) การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะ
แทรกซ้อน 500,000 บาท หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
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 การจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี พ.ศ. 2565 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบเลขานุการ
จัดทำ�รายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
4. รับทราบผลการดำ�เนินงาน การจัดทำ�รายงานประจำ�ปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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