
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/๒๕64 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  4/2564 (การประชุมผ่าน                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข                        
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 4/2564 

 3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ประธานกรรมการ  
  2. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
        (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)   
  4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
  5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    กรรมการ 
  6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
  7. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์)   
  8. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
  (อาจารย์พิพัฒศรัณย์   โพธิ์บุญ)   
  9. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์   เลขานุการ 
  10. นางสาวเพ็ญนภา  อรชร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางสาววาสนา วงษ์สังข์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  โดยให้คณะกรรมการ ท าหน้าที่  ตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                
พ.ศ. 2564  
 4. อนุมัติให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น 
“หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)” 
 5. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  362 คน ดังนี้ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 35 - 35 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 7 11 
 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 - 20 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต 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 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 347 15 362 

 
 6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(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 -  
 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(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 -  
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 7. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                     
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 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/ปรับจากล าดับที่ 2 
เป็นล าดับที่ 1 

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3 
เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ  เปลี่ยนแปลงแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิไล ทองแผ่/เพ่ิมเป็นล าดับที่ 3 

 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2 
เป็นล าดับที่ 1 

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3 
เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 7 
เป็นล าดับที่ 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/ปรับจากล าดับที่ 6 

เป็นล าดับที่ 5 
7. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ - ปรับไปเป็นล าดับที่ 3 
8. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ 6. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 8 

เป็นล าดับที่ 6 
9. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน - ถอนรายชื่อ 
10. อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ - ลาออก 
11. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี - ถอนรายชื่อ 
    
 8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                      
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



- 4 - 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ชุดเดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

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 น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

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 น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 
 9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2 เป็น
ล าดับที่ 1 /ปรับเพ่ิมคุณวุฒิ 

2. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล เปลี่ยนแปลง 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3 
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพิ่มคุณวุฒิ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 6 
เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 7 
เป็นล าดับที่ 3 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดเดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
6. อาจารย์เอนก อ่อนไสว 6. อาจารย์วัชราช ศรไชย เพ่ิมเติม 
7. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล   
 

 10. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับ

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับ

เป็นล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับ

เป็นล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับ

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับ

เป็นล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับ

เป็นล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 6. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา เพ่ิมเติม 
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 11. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่
เสนอ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดมิ/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3 
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4 
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 
 12. อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 
 13. อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 
 14. อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 



- 7 - 

  15. อนุมัตินโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  16. วาระพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
    (1) ให้ถอนวาระที่ 4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
   (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบ             
การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   (3) มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท านโยบายและ               
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 17. เห็นชอบรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 18. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุง ข้อ 3 กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 
 19. เห็นชอบการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกฉบับ และให้ออกค าสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่แทน โดยกรรมการที่เป็นกรรมการ                  
โดยต าแหน่งนั้น ให้ระบุต าแหน่งในค าสั่ง ตาม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2562 โดยมอบนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้ง            
ฉบับใหม ่ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 20. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากเดิม เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นเรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 21. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนการขอใช้เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง ในโครงการพัฒนาห้องเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป 
 22. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 23. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 24. รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 25. รบัทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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