มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/๒๕64
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้ มี การประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ครั้ งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2563 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 12/2563
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 79 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4
4
2. คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
4
4
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5
5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4
4
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2
2
4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
9
8
17
4. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2
2
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
4
4
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
27
27
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1
1
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3
3
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 67
12
79
คณะ

หลักสูตร

-24. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. อนุมัติในหลักการ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิช าการ วิ จัย และนวัต กรรม
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) อนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
* ปรับลาดับ และแทน
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

2. อาจารย์ธชั พล ทีดี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธชั พล ทีดี
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย

2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *
2. อาจารย์ธชั พล ทีดี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
6. อาจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
8. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
9. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
10. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธชั พล ทีดี
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์
8. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
9. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

หมายเหตุ
* ปรับลาดับ และแทน
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

(2) ให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ชัดเจนในแบบฟอร์ม สมอ.08

-36. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
คงเดิม
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
คงเดิม
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
คงเดิม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก คงเดิม
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต 5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
เปลี่ยนแปลง
2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

7. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(3) ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี เลขานุการ
(7) หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตาแหน่งที่ว่าง
(1) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน ๒ คน
แทนผู้ที่ขอลาออกจากตาแหน่ง ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
เป็นกรรมการ
๒) อาจารย์พัชรี ชีวะคานวณ
เป็นกรรมการ

-4(2) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๒ คน แทนผู้ที่ขอลาออกจาก ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
เป็นกรรมการ
๒) อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
เป็นกรรมการ
9. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
รองประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(4) ศาสตราจารย์ ดร. สาเริง จักรใจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(5) รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
(7) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการจัดการทรัพย์สินและรายได้ เลขานุการ
(8) นางศรีไพร วงษ์วาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา)
(9) นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
10. เห็นชอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็ม วิท ยฐานะ และครุ ย ประจ าตาแหน่ งของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมอบ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. เห็ น ชอบให้ ออกข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และมอบ
มหาวิทยาลัย ทบทวนปรับ ปรุงการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ทางวิช าการ เพื่อให้ ส อดคล้องและ
ครอบคลุ ม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
12. รับทราบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
13. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
มอบมหาวิทยาลัยปรับการจัดการความเสี่ยงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
14. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
15. รั บ ทราบคาพิ พ ากษา และการจั ดท าอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษา ศาลปกครองกลาง คดี ห มายเลขด า
ที่ บ.136/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.397/2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี

-516. รับทราบคาพิพากษา และการจัดทาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลาง
(1) คดี ห มายเลขด าที่ บ.321/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.230/2559 ระหว่ างนางสาว
ปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
(2) ค ดี ห ม าย เล ข ด าที่ บ .327/2559 ค ดี ห ม าย เล ข แ ด งที่ บ .231/2559 ระห ว่ า ง
นายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
17. วาระการกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย
(1) เห็นชอบให้กาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และให้ เริ่ ม ด าเนิ น การรายงานผลการด าเนิ น การตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
(2) มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั งเกตของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาประกอบ
การดาเนินการต่อไป
18. วาระที่ 6.2 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) เห็ น ชอบก าหนดให้ บุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี และ
ผู้อานวยการ นาเสนอวิสั ยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที
โดยไม่มีการซักถาม และให้จัดส่งเอกสารประวัติ ข้อมูล ประกอบการพิจารณา ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษา
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
(3) มอบเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ศึ กษาและเตรีย มการเกี่ ย วกั บ การลงคะแนนลั บ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
----------------------------------------

