ฉบับที่ 343 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 2/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565
2. รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวาระเพิม่ เติม คือ วาระที่
5.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่
21 มกราคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
4. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่
1/2565
5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำ�นวน 5 คน
2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 140 คน
6. เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 5.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป
7. วาระพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ประชุมเห็นชอบให้ประชุมลับ
8. วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ประชุมเห็นชอบให้ประชุมลับ
9. เห็นชอบให้นำ�เรื่องเพื่อทราบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป จำ�นวน 6 เรื่อง ดังนี้
1) วาระที่ 7.1 รับทราบขั้นตอนการดำ�เนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
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2) วาระที่ 7.2 รับทราบขั้นตอนการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3) วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)
4) วาระที่ 7.4 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
5) วาระที่ 7.5 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดำ�เนินไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6) วาระที่ 7.6 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
10. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
2/2565 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นัน้ สภาวิชาการมีมติในเรือ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
นำ�เสนอเรือ่ งการให้ปริญญาแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำ�นวน
140 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 5 คน ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็ น ชอบ ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ค ธาวุ ธ ศรี ย า ได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัยที่ได้รับการเผย
แพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารทีม่ ชี อ่ื อยู่
ในกลุม่ ที่ 1 หรือ กลุม่ ที่ 2 หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย
1 รายการ หรือมีการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
เป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ และเนื่องจากผู้ขอ
ทั้ง 2 รายยื่นเรื่องในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจำ�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ
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มอบให้ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ ต่อไป
3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำ�นวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) เห็นชอบ การเสนอขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
2. ผศ.จำ�ลอง เขตจำ�นันต์
3. อาจารย์เขมิกา สงวนพวก

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
1. ผศ.จำ�ลอง เขตจำ�นันต์*
2. อาจารย์เขมิกา สงวนพวก*
3. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม*

หมายเหตุอ
*เปลี่ยนแปลง (ย้ายลำ�ดับ)
*เปลี่ยนแปลง (ย้ายลำ�ดับ)
*เปลี่ยนแปลง (ทดแทน)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
2. ผศ.จำ�ลอง เขตจำ�นันต์
3. อาจารย์เขมิกา สงวนพวก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. ผศ.จำ�ลอง เขตจำ�นันต์*
2. อาจารย์เขมิกา สงวนพวก*
3. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม*

หมายเหตุ
*เปลี่ยนแปลง (ย้ายลำ�ดับ)
*เปลี่ยนแปลง (ย้ายลำ�ดับ)
*เปลี่ยนแปลง (ทดแทน)

2) เห็นชอบ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ผศ.ดร.สมโภชน์ สายบุญเรือน
อาจารย์สวิชญา ศรีไพร
อาจารย์ธเนส เลิศจามีกร
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น
อาจารย์ศุภขวัญ งามยิ่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
2. ผศ.ดร.สมโภชน์ สายบุญเรือน
3. อาจารย์สวิชญา ศรีไพร
4. อาจารย์ธเนส เลิศจามีกร
5. อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
6. อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ผศ.ดร.สมโภชน์ สายบุญเรือน
อาจารย์สวิชญา ศรีไพร
อาจารย์ธเนส เลิศจามีกร
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น
ผศ.ดร.กัญญารัตน์ อู่ตะเภา

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ผศ.ดร.สมโภชน์ สายบุญเรือน
อาจารย์สวิชญา ศรีไพร
อาจารย์ธเนส เลิศจามีกร
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น
ผศ.ดร.กัญญารัตน์ อู่ตะเภา

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
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3) เห็นชอบ การเสนอขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์
อาจารย์ ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวน
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์
2. อาจารย์ ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวน
3. ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน
4. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์สรายุทธ์ พานเทียน
อาจารย์ ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวน
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์สรายุทธ์ พานเทียน
2. อาจารย์ ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวน
3. ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน
4. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

1.
2.
3.
4.
5.

* การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ�หลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ให้คณะดำ�เนินการตรวจสอบความถูกต้องของ สมอ.08 รวมทั้งรายละเอียดผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ต่อไป
4. เห็นชอบ การขอแก้ไขการกำ�หนดเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการในเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้
เดิม
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ
3(3-0-6)
AC 3005211 Official Accounting
ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาพ การขอเงินประจำ�งวด การลงบัญชี ระบบ
ราชการ ตลอดจนการทำ�งบเดือน เงื่อนไขของรายวิชา :
ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี

แก้ไขใหม่
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ
3(3-0-6)
AC 3005211 Official Accounting
ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาพ การขอเงินประจำ�งวด การลงบัญชี ระบบ
ราชการ ตลอดจนการทำ�งบเดือน เงื่อนไขของรายวิชา :
ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1

โดยให้คณะวิทยาการจัดการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
5. เห็นชอบ ให้มีการปรับปฏิทินการอนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีการลงทะเบียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยให้เสนอในการประชุมสภาวิชาการ ประจำ�เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ให้คณะดำ�เนินการ
จัดส่งผลการเรียนมายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
--------------------------------------------------
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มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 2/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565
(การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นัน้
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรือ่ งต่าง ๆ
สรุปดังนี้
1. รับทราบ และขอแสดงความยินดีกบั นายวัชระ รักษาพล กรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงขึ้น ระดับชำ�นาญการ
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 โดยมีการแก้ไข
3. รับทราบ ผลการดำ�เนินการการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ (ร่าง) แบบประชาพิจารณ์เพื่อยกร่างขอบข่ายภาระงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
4. เห็นชอบ การดำ�เนินการการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้เลขานุการ
เสนอผลการดำ�เนินงานต่อทีป่ ระชุมในครัง้ ต่อไป (วันที่ 17 มีนาคม 2565)
5. ร ั บ ท ร า บ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์, รางวัลเพชรเทพสตรี, รางวัลบุคคลผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และรางวัล
ผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ในงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2565
6. รั บ ทราบ การเสนอเรื ่ อ งเพื ่ อ บรรจุ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ จากกรรมการ
และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
------------------------------------
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