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QR Code

ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 5/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที ่ได้มกีารประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ท่ี 5/2565 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ตาม
ยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั  เดือนพฤษภาคม 2565 และมอบอธกิารบดี
ปรับการรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตกำาลังคน ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำานุบำารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม 
ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 4/2565

4. รับทราบกำาหนดการประชุม และแนวทางการจัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต

1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 5 คน  

2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 344 คน
6. เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำากลาง ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต ่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
7. เหน็ชอบใหอ้อกขอ้บงัคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีวา่ด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพจิารณาแต่งต้ังบุคคลใหด้ำารงตำาแหนง่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. เหน็ชอบแต่งต้ัง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สธุาสนิ ี ศิรโิภคาภิรมย ์รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิาร เปน็กรรมการ ในคณะกรรมการ 

ประเมนิเพือ่แต่งต้ังบคุคลใหด้ำารงตำาแหนง่สงูขึน้ แทนคนเดิมทีพ่น้จากตำาแหนง่ โดยใหม้วีาระเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน
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 9. เห็นชอบแต่งต้ัง รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
แทนคนเดิมที่พ้นจากตำาแหน่ง จำานวน 2 คน ดังนี้

1) ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน    

10. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานทั้ง 4 แห่ง 

1) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
2) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำาเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
3) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
4) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี 
เป็นการสอบทานกรณีพิเศษเรื่องศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

11. เห็นชอบการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการเสนอแต่งต้ังกรรมการที่มีประสบการณ์วิจัยเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

13. รับทราบรายงานประจำาปี พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14. รับทราบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2565 จากเดิม 30 คน เพิ่มเป็น 35 คน
15. รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
16. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา  

13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนด
ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------------------------------
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ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 
5/2565 เมือ่วันที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นัน้ สภาวชิาการมมีติในเรือ่งต่าง ๆ  
ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี  
นำาเสนอเรือ่งการใหป้รญิญาแกผู่ส้ำาเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาตร ีจำานวน 
344 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 5 คน ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 5/2565 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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2. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

(1) ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม ทบทวน
เอกสารเกี่ยวกับข้อสังเกตของผลงานทางวิชาการ จำานวน 
2 รายการ ที่เสนอยังไม่มีหลักฐานตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 3(4) เป็นผลงานทางวิชาการที่ผู้เสนอเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วม
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ปรากฏในเอกสาร จงึเหน็ควรใหแ้จ้ง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ทราบและนำาเอกสารมาเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 

(2) เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำา ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งเป็นไปตามตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
พ.ศ. 2563 ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ 
กลุ่มที่ 2 หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือ มีการนำาเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และเป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ จนถงึวนัสิน้สดุปงีบประมาณจากวนัทีอ่อกคำาสัง่ใหด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ จงึเหน็สมควร
พิจารณาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ แดงขำา ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำางบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565

มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

3. เหน็ชอบการขอแก้ไขปรบัปรงุหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยให้ใช้รหัสรายวิชาของ
หลกัสตูรนติิศาสตรเ์ดิม และใหน้ำารายวชิาของหลกัสตูรนติิศาสตรม์ากำาหนดผลลพัธก์ารเรยีนตามความรบัผดิชอบหลกัและความ 
รับผิดชอบรองให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์กำาหนด

ทัง้นีใ้หค้ณะดำาเนนิการตรวจสอบความถกูต้องของหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติกอ่นเสนอสภามหาวทิยาลยั ต่อไป
4. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ของ

อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อทำาหน้าที่สอนนักศึกษาภาค
พิเศษ (กศ.บป.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  มอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

5. เหน็ชอบ การปรบัแผนการรบันกัศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ประจำาปีการศึกษา 2565 จากเดิม 30 คน เพิ่มเป็น 35 คน และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

--------------------------------------------------
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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2565 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น 
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่อง
ต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รบัทราบ การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
จำานวน 3 คน

2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 และการประชุม ครั้งที่ 4/2565  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีการแก้ไข

3. รบัทราบ  รายงานสรปุผลการดำาเนนิการตามมติคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการและมอบเลขานุการดำาเนินการ ดังนี้

3.1 จัดทำาขอ้มลูรายงานประจำาปสีภาคณาจารย์และขา้ราชการ ประจำา
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อทีป่ระชุมพจิารณาในการประชุมครัง้ต่อ
ไป (ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565)

3.2 ทำาหนงัสอืถงึมหาวิทยาลยัพรอ้มความเหน็ของกรรมการเก่ียวกบัเรือ่ง การกำาหนดเครือ่งแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติ 
และรางวัลเพชรเทพสตร ีและขอใหติ้ดตามและรายงานผลการดำาเนินงานต่อทีป่ระชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ในระเบยีบวาระ
เรื่องสืบเนื่องสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการจนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

4. เหน็ชอบในหลกัการการจัดสวัสดิการกองทนุประกนัสงัคมของมหาวทิยาลยั และมอบเลขานกุารรวบรวมขอ้มลูสวสัดิการ
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากประกันสังคม ข้อปัญหา และข้อเสนอแนะจากกรรมการเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคม แล้ว
ทำาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และแจ้งผลการดำาเนินการต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

5. เห็นชอบ กำาหนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา  
13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

6. เหน็ชอบ การเสนอเรือ่งเพือ่บรรจใุนระเบยีบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ จะต้องมขีอ้มลู สรรพเอกสาร
ตลอดจนขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้ ๆ  เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาเป็นสำาคัญหากเป็นการเสนอเรือ่งโดยไมม่ขีอ้มลูเอกสาร
ประกอบการพจิารณาจะไมน่ำาเขา้ทีป่ระชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการพจิารณา และขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 5/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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