มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 4/๒๕64
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 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
4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รั บ รองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 3/2564 (การประชุ มผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 3/2564
3. วาระพิ จารณาอนุ มั ติ ห ลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาการสารสนเทศและนวั ตกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) อนุมั ติหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิ ทัล (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป
(2) อนุ มั ติการเปิ ดรั บนั กศึ กษาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี ดิ จิทั ล (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากที่
ได้แจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ว
(3) อนุ มั ติแผนการรับนั กศึกษาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิ จิทั ล (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตาม มคอ. 2 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
4. วาระพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ รกิ จ (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ
(1) อนุ มั ติ หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หารธุ รกิ จ (หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2564)
และมอบคณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิช าการ วิจั ย และนวั ต กรรม ตรวจสอบและรายงานให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
(2) อนุ มั ติ ก ารเปิ ด รั บ นั ก ศึก ษาหลั กสู ต รบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าบริห ารธุรกิ จ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากที่ได้แจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แล้ว
(3) อนุ มั ติแผนการรับ นั กศึ กษาหลั ก สู ตรบริห ารธุรกิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าบริห ารธุรกิจ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตาม มคอ. 2 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
1. อนุมัติให้ ปริญ ญาบัณ ฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 564 คน ดังนี้

-2จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะครุศาสตร์
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
158
158
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
161
161
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
7
7
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
49
7
56
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
109
109
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
4. คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4
4
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
1
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
30
30
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
27
27
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1
1
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
4
4
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
4
4
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 551
13
564
คณะ

หลักสูตร

2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
6. วาระพิจารณาอนุ มัติการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย (4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ป รุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
คงเดิม
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
คงเดิม
4. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
4. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
คงเดิม
5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
คงเดิม

-32) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
4. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์กัลยา ภูผา
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
4. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

2. มอบมหาวิทยาลั ย รับ ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ไปพิ จารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
7. วาระพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ
(1) อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) คณะวิท ยาการจั ด การ แบบมีเงื่อนไข โดยให้ อาจารย์ที่ เหลื ออยู่ดูแลนั กศึก ษาจนกว่านักศึ กษา
คนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา และแจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
(2) เห็นชอบให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563
โดยยกเว้นการรายงานในระบบ CHE QA และให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อต้นสังกัด
8. พิจารณาข้อหารือหน้าที่การดาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
(1) เห็ น ชอบให้ ยุ บ รวมภารกิ จ ของคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกฎหมายประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี กับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย และปรับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการใหม่
(2) มอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ และปรับ
ภารกิ จ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ใหม่ โดยให้ ป รึ ก ษาร่ ว มกั บ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
9. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับแก้ไข
ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
10. เห็น ชอบให้ออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้ว ย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
และมอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย และ
นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
11. เห็ น ชอบก าหนดอั ต ราเงิน เดื อ นเริ่ ม ต้ น ของผู้ บ ริ ห ารที่ มิ ได้ เป็ น ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิ ต สุ ภ า
ธรรมประมวล เดือนละ 55,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้น ไป ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ และมอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับ แก้ไขประกาศฯ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

-412. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพั ฒนามหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2564 และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
13. เห็ น ชอบแต่ งตั้ งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ งบริห าร เป็ น คณะกรรมการ
นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๒) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
14. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
15. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม
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
----------------------------------------

