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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 10/2564
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 10/2564
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบการเข้ า ร่ ว มสั ม มนาโครงการธั ช ชา ร่ ว มกั บ รั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ในการลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ฮลิ ล์
จังหวัดลพบุรี
2. รั บ ทราบรายงานผลการดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2564
3. รับทราบวาระการประชุมเพิ่มเติม จำ�นวน 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5.12 พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย วาระที่
5.13 พิจารณาหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวาระที่ 5.14 พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่
17 กันยายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
5. วาระรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
(1) รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่การประชุม
ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 9/2564
(2) เห็นชอบให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการเพื่อพิจารณาดำ�เนินการในศาลปกครองแทนคนเดิม
ที่พ้นจากตำ�แหน่ง โดยมีมติดังนี้
(2.1) ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำ�เนินการในศาลปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้ปรับชื่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในศาลปกครอง เป็นคณะบุคคล โดยมีหน้าที่ กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในการดำ�เนินคดีในศาลปกครอง ศาลแพ่ง และศาลอาญา จนกว่าคดี
ถึงที่สุด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(2.2) แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
6. วาระอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 7 คน ดังนี้
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คณะ
หลักสูตร
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาภาคพิเศษ
6
1
7

(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำ�นวน 89 คน ดังนี้
คณะ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.
3.

4.
5.

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1
1
2
2
5
5
1
36
37
1
22
23
1
1
3
14
17
3
3
15
74
89

7. อนุมตั หิ ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำ�เสนอประธาน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบก่อนส่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
8. อนุมตั หิ ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการปรับแก้ไข ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำ�เสนอประธาน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบก่อนส่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
9. อนุมตั หิ ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
นำ�เสนอประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจยั และนวัตกรรม ตรวจสอบก่อนส่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10. วาระอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
คณะวิทยาการจัดการ
(1) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำ�เนินการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และนำ�เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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(2) มอบ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ค�ำ แนะนำ� ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จนกว่าจะแล้วเสร็จ
11. อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
คณะวิทยาการจัดการ จำ�นวน 5 รายวิชา ดังนี้
บธ 3008406
บธ 3008406
บธ 3008407
บธ 3008408
บธ 3008409

รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานโลจิสติกส์์
การศึกษาอิสระทางการจัดการโลจิสติกส์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
โลจิสติกส์
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์
สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์

บธ 3008406
บธ 3008407
บธ 3008408
บธ 3008409
บธ 3008410

รหัสวิชาและชื่อวิชา (แก้ไขใหม่)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานโลจิสติกส์
การศึกษาอิสระทางการจัดการโลจิสติกส์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
โลจิสติกส์
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์
สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์

12. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
13. เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างสำ�หรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2564
14. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชือ่ นายอำ�นวย จัน่ เงิน ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ ด้านการศาสนา เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน นายปราโมทย์ โชติมงคล
15. อนุมัติคำ�ขอตั้งงบประมาณของสำ�นักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประมาณการรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค โครงการศูนย์ฝกึ ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพเทพธานีเพลส
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
16. อนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568
17. เห็นชอบเลือกนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
18. วาระหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 โดยให้
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(2) มอบมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
19. เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
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20. รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
21. รับทราบการถอนวาระที่ 7.2 รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ทำ�หน้าที่อื่น
22. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
23. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จดั การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 10/2564
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น สภาวิชาการมีมติในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
นำ�เสนอเรือ่ งการให้ปริญญาแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำ�นวน
89 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 7 คน ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็ น ชอบ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการธุรกิจดิจทิ ลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้มกี ารปรับปรุง
หลั ก สู ต รตามข้ อ เสนอแนะ และให้ มี ก ารเตรี ย มการนำ � เสนอต่ อ
สภามหาวิ ท ยาลั ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาวิชาการฯ และสภาวิชาการ
3. เห็นชอบ ในหลักการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้มกี าร
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้เสนอสภาวิชาการในการ
ประชุมคราวถัดไป
4. เห็ น ชอบ ให้ 1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร งามดี 2) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ฑั ช วงษ์ จุ ล สวั ส ดิ์
3) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 4) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ 5) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง และ 6) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตาม ข้อ 6 ตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ให้ได้รบั 5,600 บาทต่อเดือน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ สำ�หรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2555 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ ปัจจุบันได้รับเงินตำ�แหน่ง
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บริหารในตำ�แหน่งรองอธิการบดีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และสำ�หรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
เนือ่ งจากยังไม่ได้ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะอนุกรรมการเพือ่ ทำ�หน้าทีก่ ลัน่ กรองการเสนอขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ จึงให้ดำ�เนินการตามขั้นตอนและให้เสนอสภาวิชาการในคราวต่อไป
5. เห็นชอบ การขอแก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม)
บธ 3008406

รหัสวิชาและชื่อวิชา (ใหม่)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
โลจิสติกส์

บธ 3008406 การศึกษาอิสระทางการจัดการโลจิสติกส์

บธ 3008406

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
โลจิสติกส์

บธ 3008407 การศึกษาอิสระทางการจัดการโลจิสติกส์

บธ 3008407

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
บธ 3008408
โลจิสติกส์
โลจิสติกส์

บธ 3008408

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ
โลจิสติกส์

บธ 3008409 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์

บธ 3008409

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ
โลจิสติกส์

บธ 3008410 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์

ทั้งนี้ ให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
6. เห็นชอบ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ จำ�นวน 5 คน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา
อินสมบัติ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วารี 3) รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 4) รองศาสตราจารย์
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม และ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 กำ�หนด ทั้งนี้มอบสำ�นักงานประสานงานบัณฑิต จัดทำ�ฐานข้อมูลและคำ�สั่งต่อไป
7. เห็นชอบ การขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำ�หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามที่คณะครุศาสตร์ เสนอ โดยให้มีการนำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
8. เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ เป็นผู้แทนจากสภาวิชาการเพื่อเป็นกรรมการพิจารณา
ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2564 โดยวิ ธี เ ลื อ กกั น เองตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 ข้อ 9 และให้ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป
-------------------------------------
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มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 10/2564
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ ที่ 10/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นั้น
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรือ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบการลาออกของผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา จาก
การเป็นเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระพนธ์ เด่ น ดวง เป็ น เลขานุ ก าร
สภาคณาจารย์และข้าราชการแทนคนเดิมที่ขอลาออก และมอบหมายให้
ทำ�หนังสือเสนอมหาวิทยาลัยแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เลขที่ประกาศ 1197/2564 ในชื่อเรื่อง
“แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ” แก้ไขเป็น เรื่อง “แต่งตั้ง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ” และการแต่งตั้งเลขานุการสภาคณาจารย์
และข้าราชการคนใหม่ไปพร้อมในการนี้ เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าว
สอดคล้องตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. 2561 ข้อ 6
3. เห็นชอบผลการสำ�รวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน และมอบนายวัชระ รักษาพล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สรุปรายงานผลการดำ�เนินงานเสนออธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
4. เห็นชอบ แบบสำ�รวจความคิดเห็นเพื่อดำ�เนินการประชาพิจารณ์ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง กำ�หนดขอบข่ายภาระงาน และกฎเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำ�ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... โดยมอบ
เลขานุการดำ�เนินการสำ�รวจความคิดเห็นของคณาจารย์ประจำ�ในมหาวิทยาลัยในรูปแบเอกสาร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และประมวลผลข้อมูลสรุปรายงานการสำ�รวจความคิดเห็นฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
5. รับทราบงบประมาณของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2565
------------------------------------

