
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
--------------------------- 

 
 ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
เดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีการแก้ไข 
 3. วาระรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565
  3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี             
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 3/2565 
  3.2 มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
   (1) ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่ม 1 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งที่ 4  โดยให้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  (2) ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการก าหนดต าแหน่ง ทะเบียนต าแหน่ง และการรับเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป  
 4. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม 
    (อาจารย์) 

1. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

2. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

3. นางนุชจรา บุญถนอม 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ทดแทน) 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม 
    (อาจารย์) 

1. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

2. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

3. นางนุชจรา บุญถนอม 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ทดแทน) 

 
 5. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. นายสรายุทธ์ พานเทียน 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

   ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) หมายเหตุ 

1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. นายสรายุทธ์ พานเทียน 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(ใหม่) หมายเหตุ 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

7. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

7. นายณภัทรษกร สารพัฒน์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ ์
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 
 6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางดวงใจ บุญกุศล 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางดวงใจ บุญกุศล 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นางสาววันวสิาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นางสาววันวสิาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 
 7. เห็นชอบให้ถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖2) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการฯ ไปพัฒนาจัดการหลักสูตรต่อไป 
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 8. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย            
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
 9. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน 
 10. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป  
 11. เห็นชอบกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบ
มหาวิทยาลัยศึกษาการลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการจัดท ากฎบัตรของของ
กรมบัญชีกลาง ก่อนเสนอบุคคลที่เก่ียวข้องลงนามต่อไป 
 12. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุทธิสาร รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  (2) แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 13. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
  (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 14. รับทราบสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1 : การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์             
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
 15. รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 16. รับทราบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และการตรวจสอบรายงานการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 17. รับทราบก าหนดการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 7 – 8 
พฤษภาคม 2565 โดยให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุม และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งรายละเอียดสถานที่จัดประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป 
 18. รับทราบการปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการ ไม่เสร็จไว้ในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
  ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและ
ตลาดแรงงาน 
  ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                     การจัดการความเสี่ยง  ปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
 19. รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
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 20. เห็นชอบให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีใช้เวลาน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการตอบค าถาม ตามแนวทางเดิมท่ีปฏิบัติ 
 21. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

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


