
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/๒๕64 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

--------------------------- 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  3/2564 (การประชุมผ่าน                  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข                        
 2. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 3/2564 

 3. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)            
โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบต่อไป 
  (2) อนุมัติการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากที่
ได้แจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ว 
  (3) อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตาม มคอ. 2 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ  

 4. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
 (1) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุ รกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)               
และมอบคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตรวจสอบและรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 (2) อนุมัติการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากที่ได้แจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แล้ว 
 (3) อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตาม มคอ. 2 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
  1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  564 คน ดังนี้ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะครุศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 158 - 158 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 161 - 161 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 7 - 7 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 49 7 56 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 109 - 109 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

4. คณะวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 4 
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 1 1 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 30 - 30 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - 1 1 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 27 - 27 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 - 4 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 - 4 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 551 13 564 
 
   2. มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 6. วาระพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 (1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 
4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 
5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 
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    2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์กัลยา ภูผา เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดมิ 
4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 
5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 
6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย 6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย คงเดิม 

 

 2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป  

 7. วาระพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 

  (1) อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ แบบมีเงื่อนไข โดยให้อาจารย์ที่เหลืออยู่ดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษา                
คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา และแจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ  

  (2) เห็นชอบให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
โดยยกเว้นการรายงานในระบบ CHE QA และให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อต้นสังกัด 

 8. พิจารณาข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  (1) เห็นชอบให้ยุบรวมภารกิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัย             

ราชภัฏเทพสตรี กับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย และปรับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการใหม ่

  (2) มอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ และปรับ
ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้ปรึกษาร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ            
และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  

 9. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
  10. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 11. เห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา                  
ธรรมประมวล เดือนละ 55 ,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับ แก้ไขประกาศฯ 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
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 12. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 13. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย   
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 14. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 15. รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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