ฉบับที่ 345 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 4/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 4/2565
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบรายงานผลการดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2565
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
3/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
โดยมีการแก้ไข
3. วาระรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565
3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 3/2565
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3.2 มอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
(1) ขออนุมัติกำ�หนดตำ�แหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่ม 1 ตำ�แหน่ง เป็นตำ�แหน่งที่ 4 โดยให้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
(2) ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการกำ�หนดตำ�แหน่ง ทะเบียนตำ�แหน่ง และการรับเงินประจำ�ตำ�แหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป
4. อนุมตั กิ ารขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. นายภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
(อาจารย์)
2. นายจำ�ลอง เขตจำ�นันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายจำ�ลอง เขตจำ�นันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)
3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

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

2. อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(เดิม)
1. นายภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
(อาจารย์)
2. นายจำ�ลอง เขตจำ�นันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(ใหม่)
1. นายจำ�ลอง เขตจำ�นันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)
3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

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

5. อนุมตั กิ ารขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายสรายุทธ์ พานเทียน
(อาจารย์, ดร.)
2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
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3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

2. อาจารย์ประจำ�หลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(เดิม)
นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
(อาจารย์, ดร.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(ใหม่)
นายสรายุทธ์ พานเทียน
(อาจารย์, ดร.)
นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นายณภัทรษกร สารพัฒน์
(อาจารย์)
นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางดวงใจ บุญกุศล
(รองศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
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3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)

คงเดิม

2. อาจารย์ประจำ�หลักสูตร

1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(เดิม)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(ใหม่)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
นางดวงใจ บุญกุศล
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม

7. เห็นชอบให้ถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้รับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการฯ ไปพัฒนาจัดการหลักสูตรต่อไป
8. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำ�ปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ตามคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
9. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำ�นวน 1 คน
10. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
11. เห็นชอบกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาการลงนาม
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการจัดทำ�กฎบัตรของของกรมบัญชีกลาง ก่อนเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลงนามต่อไป
12. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ดังนี้
(1) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
(2) แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำ�ปา รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
13. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ� ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
14. รับทราบสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
กำ�ลังคนตามความต้องการของประเทศ สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
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15. รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการ
รับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
16. รับทราบรายงานการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และการตรวจสอบรายงานการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
17. รับทราบกำ�หนดการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565
โดยให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และมอบมหาวิทยาลัย
ดำ�เนินการแจ้งรายละเอียดสถานที่จัดประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
18. รับทราบการปรับปรุงความเสี่ยงประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดำ�เนินการ ไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
ปัจจัยเสี่ยง ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จำ�นวนขั้นต่ำ�ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
การจัดการความเสี่ยง ปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
			
หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและตลาดแรงงาน
19. รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
บริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
20. เห็นชอบให้ผเู้ ข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีใช้เวลานำ�เสนอวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย
คนละไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการตอบคำ�ถาม ตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติ
21. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 5/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 4/2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
4/2565 เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 นัน้ สภาวิชาการมีมติในเรือ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
นำ�เสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวน 1 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็ น ชอบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พ นั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

อ่านต่อหน้า 6

6 ฉบับที่ 345 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
(1) ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึง่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563
ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือมีการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
เป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ข้อ 5 พนักงานผู้ได้รับแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง อาจยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษได้ โดยจะต้อง
ยืน่ เรือ่ งทีค่ ณะต้นสังกัดภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกคำ�สัง่ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ เมือ่ สภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบแล้วให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณจากวันที่ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
(2) เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ซึง่ คณะอนุกรรมการได้ตงั้ ข้อสังเกตว่าผลงานทีย่ นื่ ขอ ได้รบั การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 ตามหนังสือตอบรับการตีพิมพ์
บทความ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น ไม่สอดคล้องกับการขอรับค่าตอบแทนพิเศษฯ ประจำ�ปีงบประมาณ
2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563
ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือมีการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
เป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ข้อ 5 พนักงานผู้ได้รับแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง อาจยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษได้ โดยจะต้อง
ยืน่ เรือ่ งทีค่ ณะต้นสังกัดภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกคำ�สัง่ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ เมือ่ สภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบแล้วให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณจากวันที่ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
มอบให้ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ ต่อไป
--------------------------------------------------

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 4/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2565 นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้
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1. รับทราบ เรือ่ ง นางมณีรตั น์ เพิม่ พร ขอลาออกจากผูช้ ว่ ยเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมี นางวชิราภรณ์ ศรีนาค ทำ�หน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และราชการ แทน
2. รับทราบ และขอแสดงความยินดีกบั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. รับทราบ การลาประชุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์
สาริพันธ์ อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ และนายอานพ ทองตัน
4. ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่
3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 โดยขอให้ดำ�เนินการ
ปรับแก้ไข และเพิ่มประเด็นที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำ�เสนอให้ที่
ประชุมได้รับรองรายการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
5. รั บ ทราบ ขอให้ เ ลขานุ ก ารจั ดทำ �สรุ ป ผลการดำ �เนิ น การตาม
มติ ส ภาคณาจารย์ และข้ าราชการในระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ องสื บ เนื่ อง
ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด
6. รับทราบ โดยมอบเลขานุการจัดทำ�รายงานความคืบหน้าในการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี และเสนอความคืบหน้าของการจัดทำ�
ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
7. รับทราบ มอบเลขานุการทำ�หนังสือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนโครงการเพชรเทพสตรี พร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
8. รับทราบ มอบเลขานุการทำ�หนังสือถึงกองพัฒนานักศึกษาพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของนักศึกษา เพื่อให้กองพัฒนานักศึกษา
เสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำ�หนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
ภาคปกติ ต่อไป
9. รับทราบ มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต
ซึง่ พนักงานมหาวิทยาลัยได้ถกู หักงบประมาณไปแล้ว มอบเลขานุการจัดทำ�ข้อมูลเพือ่ รายงานให้กบั คณะกรรมการได้รบั ทราบต่อไป
10. เห็นชอบ การจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบเลขานุการดำ�เนินการของบประมาณการดำ�เนินโครงการ อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ป้ายต้อนรับ
และของระลึก ทำ�หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลเรื่องสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย มอบผู้ช่วยเลขานุการดำ�เนินการจัดป้ายชื่อ และเอกสารลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
การแต่งกายสุภาพ สวมสูท
------------------------------------

