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ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที ่ได้มกีารประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ท่ี 3/2565 
เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) น้ัน  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1 . วาระรายงานผลการดำาเนินงานที่สำ า คัญของมหาวิทยาลัย  
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2565  

(1) รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2565

(2) มอบมหาวิทยาลัยนำาสรุปข้อสังเกตและคำาแนะนำาของ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2565 มาดำาเนินการต่อทั้งในเรื่องวิศวกรสังคมและพระบรมราโชบาย และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที ่
18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม 
ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565

4. เห็นชอบให้มีการจัดประชุม Retreat เพื่อทบทวนอำานาจหน้าที่ การเช่ือมโยงข้อมูลของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำาหน้าท่ีท่ีเป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

5. วาระพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุทธิสาร
4) อาจารย์ ดร.สมชาย  วัชรปัญญาวงศ์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  อาวจำาปา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
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 (2) มอบรักษาราชการแทนอธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นำาไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไปด้วย 

6. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต

(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 3 คน

(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ จำานวน 516 คน และนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จำานวน 21 คน รวม 537 คน

8. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

9. มอบมหาวิทยาลยันำาวาระที ่5.5 พจิารณาอนมุติัการเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อ 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

10. อนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) จากเดิม “ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี” แก้ไขเป็น “ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”

11. เห็นชอบการขอเพิ่มคำาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคผนวก ข คำาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)      

12. มอบมหาวิทยาลัยนำาวาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำา 
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำาเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป   

13. มอบมหาวิทยาลัยนำาวาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำาเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

14. มอบมหาวิทยาลัยนำาวาระที่ 5.10 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำา 
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพฒันาวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เพือ่พจิารณากลัน่กรองกอ่นนำาเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัติต่อไป      

15. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) และมอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนำาไปประกอบการพิจารณาปรับรูปแบบการประเมินต่อไป

16. วาระพจิารณาอนมุติัคำาขอต้ังงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ จากการเปดิรบันกัศึกษาภาคพเิศษ ระดับปรญิญาตร ีและ
ปริญญาโท ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2564

(1) อนุมัติคำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) เพื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
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(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำาไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงการกำาหนดงบประมาณสำาหรับการพัฒนานักศึกษาต่อไป

17. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2565

18. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

19. เหน็ชอบใหอ้อกขอ้บงัคับมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีวา่ด้วยการดำาเนนิการด้านจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย ์พ.ศ. 2565 
และมอบมหาวทิยาลยัปรบัแกไ้ขคำานยิาม “การวจัิยในมนุษย”์ ใหชั้ดเจนและสอดคลอ้งกับแนวทางจรยิธรรมการทำาวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับมนุษย์ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

20. วาระพิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

(1) เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

(2) ในปีการศึกษาต่อไป มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ การใช้งบประมาณ 
สถานภาพนักศึกษาพิการ การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย

21. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.17 พิจารณาร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง ในคำาพิพากษาคดี

อาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดำาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
23. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำาหนังสือถึงกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วจิยัและนวตักรรม เพือ่ขอหารอืเรือ่งการตรวจสอบประวติับคุคลเพือ่ประกอบการเสนอขอโปรดเกลา้ฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวทิยาลยั 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องดำาเนินการตรวจสอบตามหนังสือประทับตรา  
ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย

24. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล ผู้แทนข้าราชการ   กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร   ผู้แทนข้าราชการ   กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ  ผู้แทนพนักงาน   กรรมการ
7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ  ผู้แทนพนักงาน   กรรมการ

25. รับทราบขั้นตอนการดำาเนินงานเก่ียวกับรายงานการเงินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

26. รับทราบขั้นตอนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
27. รบัทราบรายงานผลการดำาเนนิโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสติ นกัศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐและเอกชนของสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
28. เห็นชอบให้ปรับปรุงความเสี่ยงประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดำาเนินการไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
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ความเสี่ยงประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยังดำาเนินการไม่เสร็จ

(เดิม)

ความเสี่ยงประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยังดำาเนินการไม่เสร็จ

(ใหม่)

ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จำานวนขั้นต่ำา
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
การจัดการเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็น
หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์

ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอน              
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การจัดการเสี่ยง : ปิดหลักสูตร

29. รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

30. รับทราบการขอถอนวาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2564 โดยให้มหาวิทยาลัยนำาไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน

31. รับทราบการขอถอนวาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2565 โดยให้มหาวิทยาลัยนำาไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน

32. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี 
2564 ที่ดำาเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 10 มีนาคม 2565

33. รับทราบการลาออกจากตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

34. รับทราบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร แทนคนเดิมที่พ้นจากตำาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

35. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สายวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำาปา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

36. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา  
09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนด
ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------------------------------
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ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 
3/2565 เมือ่วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2565 นัน้ สภาวชิาการมมีติในเรือ่งต่าง ๆ  
ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี  
นำาเสนอเรือ่งการใหป้รญิญาแกผู่ส้ำาเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาตร ีจำานวน 
537 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 3 คน ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบ ให้แต่งต้ังอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษาภาค
พิเศษ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการ
จัดการ ต้ังแต่งวันที ่26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 - 16 เมษายน พ.ศ. 2565 
มอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

3. เห็นชอบ การขอเพิ่มคำาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ในรายวิชา ทท 3013105  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross 
Cultural Communication) 3(3-0-6) ดังนี้

คำาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ทท 3013105  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6)
TH 3013105  (Cross Cultural Communication)  
    ทฤษฎีของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อภิปรายเกี่ยวกับสังคม การปกครอง วัฒนธรรม  

ความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการท่องเที่ยวจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม เสนอแนววิธีแก้ปัญหาโดยอาศัย 
ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

 และมอบคณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
4. เห็นชอบ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ คงเดิม

2. ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 2. รศ.ดร.ดวงใจ  บุญกุศล เปลี่ยนแปลง

3. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขัดสาย 3. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขัดสาย คงเดิม

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/2565 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ คงเดิม

2. ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 2. รศ.ดร.ดวงใจ  บุญกุศล เปลี่ยนแปลง

3. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขัดสาย 3. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขัดสาย คงเดิม

4. ผศ.ดร.วันวิสาข์  ลิจ้วน 4. ผศ.ดร.วันวิสาข์  ลิจ้วน คงเดิม

5. เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาศิริ  แจ้งแสงทอง ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ซ่ึงเปน็ไปตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตราการจา่ยค่าตอบแทนพเิศษ พ.ศ. 2563 ขอ้ 2(1) ขอ้ 
1.1 งานวจัิยทีไ่ด้รบัการเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการฐานขอ้มลูระดับชาติ ได้แก ่ศูนยดั์ชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 
1 รายการ หรือมีการนำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นไปตาม ข้อ 3 ซ่ึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ 
หลงัจากวันทีไ่ด้รบัแต่งต้ังใหด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ และเนือ่งจากผูข้อยืน่เรือ่งในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564  ได้รบัค่าตอบแทน
พิเศษประจำางบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ  

มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

--------------------------------------------------

 

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น 
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติ              
ในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ 
และนายวัชระ รักษาพล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. รับทราบ การลาประชุมของผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา  
3. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ 

2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการแก้ไข
4. รบัทราบ การดำาเนนิการจัดทำารายงานประจำาปสีภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบเลขานุการเสนอ

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 3/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



 
7ฉบับที่  344  ปีการศึกษา 2564  วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

รายงานประจำาปี (ฉบับร่าง) ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565
4. เหน็ชอบ มอบเลขานกุารจัดทำาสรปุผลการดำาเนินการตามมติสภาคณาจารย์และขา้ราชการในระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งสบืเนือ่ง 

ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม ตามแบบฟอร์มที่กำาหนด
5. เห็นชอบ มอบเลขานุการทำาหนังสือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนโครงการเพชรเทพสตรี พร้อมความเห็น

และขอ้เสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ใน 2 ประเด็น ได้แก ่จำานวนบคุคล ผูไ้ด้รบัเพชรเทพสตรใีนประเภท
ต่าง ๆ และหลักเกณฑ์การสรรหา 

6. เหน็ชอบ มอบเลขานกุารทำาหนงัสอืถงึกองพฒันานกัศึกษาพรอ้มความเหน็และขอ้เสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของนักศึกษา เพื่อให้กองพัฒนานักศึกษา
เสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำาหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 
ภาคปกติ ต่อไป

7. รับทราบ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

8. รับทราบ และเห็นชอบในหลักการ การจัดให้มีสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ 
และการประกันชีวิต โดยมอบเลขานุการจัดทำาข้อมูลดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

------------------------------------


