มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 7/๒๕64
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
ต่อไป
2. รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2564 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 6/2564
4. เห็ นชอบให้ ออกข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วย การจั ดการศึ กษาระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. 2564 โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 31 (5) “วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษา” และ
นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
5. อนุ มัติให้ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิต แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 86 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2
2
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4
6
10
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
20
20
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
11
11
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3
3
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
10
4
14
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2
2
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6
6
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
12
3
15
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 52
34
86
คณะ

หลักสูตร

-26. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชยั ดิษฐ
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชยั ดิษฐ
คงเดิม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
เปลี่ยนแปลง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชยั ดิษฐ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจว้ น
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชยั ดิษฐ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจว้ น
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

7. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่
เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
3. นายเจษฎา สุขสนิท
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
4. นางวันดี เภาคา
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
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(เดิม)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
3. นายเจษฎา สุขสนิท
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

8. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร หลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามที่เสนอ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
2. นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
๔. นางจิตราพร งามเนตร
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
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(เดิม)
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
5. นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
2. นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
(อาจารย์)
3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
5. นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

9. อนุ มัติ การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร และอาจารย์ ประจาหลั กสู ต ร หลั กสู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
1. นายจุติรัช อนุกูล
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
ตัดออก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
๔. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
3. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
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(เดิม)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(อาจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
๔. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
4. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
5. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

หมายเหตุ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
-

หมายเหตุ

3. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
4. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
5. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

10. อนุมัติการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลั กสูตร หลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ (4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางสาวกันยา กองสูงเนิน
1. นางกันยา บาร์นท์
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
คงเดิม
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
เพิ่ม
(อาจารย์)

-62. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาวกันยา กองสูงเนิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ
(ใหม่)
1. นางกันยา บาร์นท์
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
คงเดิม
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
คงเดิม
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
คงเดิม
(อาจารย์)
8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
เพิ่ม
(อาจารย์)
9. นางสาวสุวรรณา พันแสง
เพิ่ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
11. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
2. นายคมกริช บุญเขียว
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
คงเดิม
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
เพิ่ม
(อาจารย์, ดร.)

-72. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
๖. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
(อาจารย์, ดร.)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

12. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และขอปรับแผนการรับนักศึกษา
หลั ก สู ตรครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษา (หลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศ าสตร์
(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นายภูวดล จุลสุคนธ์
(อาจารย์, ดร.)
๕. นายสรรชัย ชูชีพ
(อาจารย์, ดร.)
๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(อาจารย์, ดร.)
-

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นายภูวดล จุลสุคนธ์
(อาจารย์, ดร.)
๕. นายสรรชัย ชูชีพ
(อาจารย์, ดร.)
๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(อาจารย์, ดร.)
7. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
8. นางสาวปนิดา เนื่องพะนอม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

-8อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
-

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
9. นางสาวธันยนันท์ ทองบุญตา
(อาจารย์, ดร.)
10. นายกรวุฒิ แผนพรหม
(อาจารย์, ดร.)
11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม
(รองศาสตราจารย์, ดร.)

-

หมายเหตุ
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

(2) อนุ มั ติ ให้ ปรับแผนการรับนั กศึ กษาและผู้ส าเร็จการศึ กษา หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณฑิ ต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (เดิม)
ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

10
10
-

25
25
-

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (ใหม่)
ปีการศึกษา
2562
2563
2564

2565

2566

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

10
10
-

25
25
-

10
10
20
10

25
25
50
25

20
10
30
10

60
25
85
25

20
20
40
20

60
60
120
60

20
20
40
20

60
60
120
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

-9(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
รองอธิการบดี กรรมการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
คณบดี
กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
คณบดี
กรรมการ
(9) อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
ผู้อานวยการสานัก
กรรมการ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
คณาจารย์ประจา กรรมการ
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต
คณาจารย์ประจา กรรมการ
(12) นางศรีไพร วงษ์วาน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
(13) นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ
(14) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
14. วาระพิ จ ารณาการประเมิน ตนเองตามตัว ชี้ วัด ศัก ยภาพองค์ก ร และตัว ชี้วัดผลการดาเนิ น งาน
เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) เห็ น ชอบให้ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี สั งกัดกลุ่ ม พั ฒ นาชุ มชนท้อ งถิ่น หรือชุม ชนอื่ น
ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
(2) มอบคณ ะกรรมการด าเนิ น การตามกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ มสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2564 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนาความ
เป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา แผนการผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ สู ง เฉพาะทางตามความต้ อ งการของประเทศ
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอืน่ ต่อไป
15. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564
16. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
17. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

