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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 7/2564
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบรายงานผลการดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนิน
การต่อไป
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่การประชุม ครัง้ ที่ 1/2564 – ครัง้ ที่ 6/2564
4. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยให้ปรับแก้ไข
ข้ อ 31 (5) “วั น ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ให้ ถื อ เอาวั น ที่ ส ภาวิ ช าการเห็ น ชอบผลการศึ ก ษา” และนำ � เสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ลงนามต่อไป
5. อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ (กศ.บป.) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำ�นวน 86 คน ดังนี้
คณะ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร
-

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
2
2
2
2
4
6
10
20
20
11
11
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3. คณะวิทยาการจัดการ

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งสิ้น

3
10
2
6
12
52

4
1
3
34

3
14
1
2
6
15
86

6. อนุมัติอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

7. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้ ทราบต่อไป
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)

อ่านต่อหน้า 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
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3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคำ�
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

3. นายเจษฎา สุขสนิท
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคำ�
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
นายศราวุธ เสียงแจ่ม
(อาจารย์)
นางวันดี เภาคำ�
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
(อาจารย์)
นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
นายเจษฎา สุขสนิท
(อาจารย์)
นางวันดี เภาคำ�
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
(อาจารย์)
นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
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6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
(อาจารย์)
นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)
นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

9. อนุมตั กิ ารขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
นายจุติรัช อนุกูล
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
นายวิบูล จันทร์แย้ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)

6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
4. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)

6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(อาจารย์, ดร.)
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อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม

ฉบับที่ 334 ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 5
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
4. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
4. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

10. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
นางสาวกันยา กองสูงเนิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)
นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
นางกันยา บาร์นท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)
นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)

หมายเหตุ

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นางกันยา บาร์นท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่ม

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นางสาวกันยา กองสูงเนิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)

1.
2.
3.
4.

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
-

5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
9. นางสาวสุวรรณา พันแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เพิ่ม
เพิ่ม

11. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่ม

(2) อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
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1.
2.
3.
4.

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
6. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
(อาจารย์, ดร.)

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
(อาจารย์, ดร.)

คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

12. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร และขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์
(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
นายเฉลิมชัย หาญกล้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายภูวดล จุลสุคนธ์
(อาจารย์, ดร.)
นายสรรชัย ชูชีพ
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(อาจารย์, ดร.)
-

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นายภูวดล จุลสุคนธ์
(อาจารย์, ดร.)
5. นายสรรชัย ชูชีพ
(อาจารย์, ดร.)
6. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(อาจารย์, ดร.)
7. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
8. นางสาวปนิดา เนื่องพะนอม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
9. นางสาวธันยนันท์ ทองบุญตา
(อาจารย์, ดร.)
10. นายกรวุฒิ แผนพรหม
(อาจารย์, ดร.)
11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม
(รองศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

(2) อนุมัติอนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้
แผนการรับนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษา (เดิม)
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นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่า
จะสำ�เร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
แบบ ก2
แบบ ก2
แบบ ก2
แบบ ก2
แบบ ก2
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
20
50
20
50
20
50
20
50
-

-

10

25

10

25

10

25

10

25

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษา (ใหม่)
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่า
จะสำ�เร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
แบบ ก2
แบบ ก2
แบบ ก2
แบบ ก2
แบบ ก2
10
25
10
25
20
60
20
60
20
60
10
25
10
25
20
60
20
60
10
25
20
50
30
85
40
120
40
120
-

-

10

25

10

25

20

60

20

60

13. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง 		
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี							
กรรมการ
(3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ							
กรรมการ
(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย						
กรรมการ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดี
			
กรรมการ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
รองอธิการบดี
			
กรรมการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล		
คณบดี					
กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
คณบดี					
กรรมการ
(9) อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ 			
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก				กรรมการ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
คณาจารย์ประจำ� 			กรรมการ
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำ�ชลิต คณาจารย์ประจำ� 			กรรมการ
(12) นางศรีไพร วงษ์วาน 			
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการ
(13) นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ 			
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการ
(14) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี 							
เลขานุการ
14. วาระพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชีว้ ดั ศักยภาพองค์กร และตัวชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงาน เพือ่ เลือกสังกัดกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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(1) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
(2) มอบคณะกรรมการดำ�เนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการจัดทำ�แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
แผนการผลิตกำ�ลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น
ต่อไป
15. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
16. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
17. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------------------

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 7/2564
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นั้น
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอขยายระยะ
เวลาปิดสถานที่ทำ�การเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (เลขที่ประกาศ 959/2564)
2. รับทราบ และขอแสดงความยินดีกบั พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งสูงขึน้ ตำ�แหน่งประเภทเชีย่ วชาญเฉพาะ ระดับ
ชำ�นาญการ จำ�นวน 4 ราย (นายเจษฎา ภูร่ ะหงษ์, นางสาวบัณรัตน์ ขาววิเศษ,
นางสาวจตุพร พุ่มโพธิ์งาม และนายอานพ ทองตัน)
3. รับทราบ ผลการดำ�เนินงานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
3.1 การพิจารณาการทำ�ประกันสุขภาพให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบให้จัดทำ�แผนประกัน Covid-19 ให้กับบุคลากรทุกคน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้งบกลางอธิการบดี
2) มอบผู้อำ�นวยการกองกลาง ดำ�เนินการประสานกับบริษัทตัวแทน และดำ�เนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 16 กรกฎาคม 2564
3) มอบงานสวัสดิการ กองกลาง ประสานจำ�นวนบุคลากรสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.2 การดำ�เนินการเรื่องค่าตรวจสุขภาพประจำ�ปีของพนักงาน และพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม
1) เห็นชอบให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย (ยกเว้นข้าราชการและลูกจ้างประจำ�) โดยใช้เงิน
งบประมาณกองทุนสวัสดิการบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อหน้า 10

10 ฉบับที่ 334 ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
2) มอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการจัดทำ�ระเบียบ/ประกาศ เรื่อง ค่าตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีของพนักงาน และพนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี และสามารถ
เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำ�ปีได้เช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ� โดยขอให้ด�ำ เนินการให้แล้วเสร็จและสามารถ
บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
4. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
5. วาระพิจารณาข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
1) รับทราบ การชี้แจงจากสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
2) เห็นชอบ ให้เชิญผู้รับผิดชอบในสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาร่วมประชุมในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำ�เนินงาน
6. วาระพิจารณาแนวทางหลักการการมีส่วนร่วมของลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอื่นที่มิใช่คณาจารย์และ
ข้าราชการ เพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1) การเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนของลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ และบุคลากรประเภทอืน่ ทีม่ ใิ ช่คณาจารย์
และข้าราชการ สามารถใช้ช่องทางของสโมสรเจ้าหน้าที่และพนักงาน เป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมที่จะเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในเบื้องต้นก่อนได้
2) หากมีเรื่องที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในส่วนของลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ และบุคลากรประเภท
อื่นที่มิใช่คณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการจะขอเชิญตัวแทนบุคลากรประเภทดังกล่าวเข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือ
เป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
7. วาระพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1) แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ให้สอบถามเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ
2) เห็นชอบ การวางหลักการเป็น 2 เรื่อง คือ การต่อสัญญาจ้างที่ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามวงรอบ
ทุก 6 เดือน (1 ปี ประเมิน 2 ครั้ง) มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง และความก้าวหน้าในอาชีพ สำ�หรับ
การเข้าสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำ�หนดระดับตำ�แหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในถาบันอุดมศึกษาให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้คำ�นึงถึงตามประกาศ
ก.พ.อ. ในการดำ�เนินการภายภาคหน้า ดังนี้
ข้อ 2 “การกำ�หนดระดับตำ�แหน่งใดให้สูงขึ้น ตำ�แหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และ
ความยุ่งยากของงานในตำ�แหน่งเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำ�คัญ ถึงขนาดที่จะต้องกำ�หนดตำ�แหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น โดยต้องดำ�เนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นตำ�แหน่งตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการจำ�แนกตำ�แหน่งข้าราชการ
(2) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค้าจ้างประจำ�
(3) ไม่มีผลให้อัตรากำ�ลังเพิ่มเติม
(4) ต้องคำ�นึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำ�ซ้อน และความประหยัด
ข้อ 3 การกำ�หนดระดับตำ�แหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่างานเพื่อ
วัดคุณภาพของตำ�แหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจ
ของหน่วยงาน และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทตำ�แหน่ง...”
3) มอบฝ่ายเลขานุการ ดำ�เนินการยกร่างแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะ
ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้วส่งให้ อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ ตรวจสอบแบบสอบถามก่อนทำ�การสำ�รวจต่อไป
8. เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการทำ�หนังสือถึงมหาวิทยาลัยในการขอสนับสนุน Sim Internet ให้กับนักศึกษา และการจัดบริการ
ให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์สำ�หรับการเรียน เพื่อใช้ในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
------------------------------------------

