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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 7/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง นายอำ � นวย จั่ น เงิ น ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
2. รับทราบการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
3. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2565
4. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 6/2565 (ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน
2565 โดยไม่มีการแก้ไข
5. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่
1/2565 – ครั้งที่ 6/2565
6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก		
ประธานกรรมการ
(2) ดร.พรทิพย์ ขุนวิเศษ					
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาราดร งามดี			
กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง			
กรรมการ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด		
กรรมการ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์		
กรรมการ
(7) รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
กรรมการ
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(8) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง		
กรรมการ
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา
กรรมการ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล		
กรรมการ
(11) ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา		
กรรมการและเลขานุการ
7. วาระพิจารณาแนวทางการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(1) รับทราบแนวทางการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ
และสายสนับสนุน
(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการ และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
8. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 80 คน ดังนี้
คณะ

หลักสูตร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.
3.

4.
5.

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

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1
1
1
1
2
13
13
2
2
2
2
8
6
14
7
3
10
5
1
6
9
21
30
35
45
80

9. อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำ�นวน 3 รายวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชาเดิม
บธ 3011101
บธ 3000201
บธ 3001204

รหัสวิชาใหม่
บธ 3000214
บธ 3000301
บธ 3000213

ชื่อวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

10. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
11. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
12. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์		
เป็นประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
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(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
เป็นกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล		
เป็นกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล		
เป็นกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(5) ศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ จำ�นงไทย			
เป็นกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(6) ศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต			
เป็นกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(7) ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สุขสำ�ราญ 			
เป็นกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(8) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ				
เป็นเลขานุการ
13. วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
(1) เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
1) ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
2) ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3) ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(2) เห็นชอบแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหาร
(ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์) เป็นกรรมการ แทนคนเดิมที่พ้นจากตำ�แหน่ง
(3) เห็นชอบแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ�
(ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์) เป็นกรรมการ แทนคนเดิมที่พ้นจากตำ�แหน่ง
14. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเงินคงเหลือจากการจัดสรรคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หักเก็บไว้ร้อยละ 20
เป็นเงินจำ�นวนทัง้ สิน้ 13,598,046 บาท (สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมืน่ แปดพันสีส่ บิ หกบาทถ้วน) เพือ่ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
15. วาระพิจารณาอนุมตั สิ �ำ รองงบประมาณโครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for
BCG) จากงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) อนุมัติสำ�รองงบประมาณ จำ�นวน 8,371,500 บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จาก
งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อใช้ดำ�เนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
(2) มอบมหาวิทยาลัยติดตามการส่งคืนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
BCG (U2T for BCG) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลดำ�เนินการ
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ
16. เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามรายชื่อที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(3) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำ�ปา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
17. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 				
เป็นประธานกรรมการ
รองอธิการบดีที่กำ�กับดูแลงานบริหารงานบุคคล 			
เป็นรองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีที่กำ�กับดูแลงานวิชาการ 				
เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 				
เป็นกรรมการ
นายโอภาส เขียววิชัย					
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(6) นายฉัตรชัย จรูญพงศ์					
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)		
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 			
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า			
เป็นกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(9) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 				
เป็นกรรมการ
(ผู้แทนคณบดี)
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล 			
เป็นกรรมการ
(ผู้แทนคณบดี)		
(11) อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์					
เป็นกรรมการ
(ผู้แทนผู้อำ�นวยการ)
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 			
เป็นกรรมการ
(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ)
(13) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์					
เป็นกรรมการ
(ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ)
(14) นายวัชระ รักษาพล					
เป็นกรรมการ
(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน)
(15) หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
เป็นเลขานุการ
18. วาระพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
(1) เห็นชอบปรับองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 1 คน เป็นกรรมการ
(2) เห็นชอบเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยให้ทำ�หน้าที่
เป็นที่ปรึกษากฎหมายและคดีต่าง ๆ แก่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
(3) เห็นชอบแต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(4) เห็นชอบแต่งตั้งนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
19. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------
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มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 7/2565
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น
สภาวิชาการมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เห็ น ชอบ และมอบให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา สำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี นำ � เสนอเรื่ อ งการให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษา
ในระดับปริญญาตรี จำ�นวน 80 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็นชอบ การแก้ไขรหัสวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแทน หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ดังนี้
รหัสวิชาเดิม
บธ 3000201

รหัสวิชาที่แก้ไข
บธ 3000301

บธ 3001204

บธ 3000213

บธ 3011101

บธ 3000214

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจั ด การการผลิ ต และการ
ปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. เห็ น ชอบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ พ นั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ผู้ มี ฐ านะตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.1 เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน ตาดี ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 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 หรือมีการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ เมื่อสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ได้
ค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณจากวันที่
ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน ตาดี ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565
3.2 เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งเป็นไปตามตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563
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ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือ ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือมีการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นไปตาม
ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ เมื่อสภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบแล้วให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณจากวันที่ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.3 มอบให้ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ ต่อไป

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 7/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ
สรุปดังนี้
1. รับทราบ การลาออกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีการแก้ไข
3. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและมอบฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมข้อมูล
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. เห็นชอบ มอบเลขานุการ ปรับแก้ไขข้อมูลเสนอกรอบวงเงินประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โดยเฉลี่ยงบประมาณตั้งเป็นหมวดค่าถ่ายเอกสาร จำ�นวนเงิน 36,000 บาท และเสนอมหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป
5. เห็นชอบ มอบอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง จัดทำ�แบบสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำ�ผลงานทางวิชาการที่ผูกกับการต่อสัญญาจ้าง
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสายวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม
2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. รับทราบ การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบเลขานุการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำ�
รายงานประจำ�ปี ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
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7. รับทราบ การลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมทีมงาน ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงาน
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งพบปะผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึง
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการจัดทำ�โครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจาณาดำ�เนินการต่อไป
8. รับทราบ ปัญหาของคณาจารย์ทไี่ ด้รบั มอบหมายให้ด�ำ เนินการเบิกจ่ายในโครงการ U2T และมอบเลขานุการทำ�หนังสือถึงมหาวิทยาลัย
เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน
9. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ Live สดผ่านสื่อโซเชียล (Facebook) ได้ โดยมอบ อาจารย์ประพนธ์
เด่นดวง จัดทำ� Facebook ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อดำ�เนินงานดังกล่าวด้วย
10. เห็นชอบ กำ�หนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (ประชุม ณ ที่ตั้ง)
----------------------------------

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 8/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ
สรุปดังนี้
1. รับทราบ การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมข้อมูล
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. เห็นชอบ การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รับทราบ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำ�เรือ่ ง พิจารณากำ�หนดนโยบายการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
6. เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการดำ�เนินการจัดทำ� (ร่าง) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมี ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์ เป็นประธาน และนำ�เสนอรายชื่อกรรมการ พร้อมทั้งหน้าที่ เสนอในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งถัดไป

อ่านต่อหน้า 8

8 ฉบับที่ 348 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
7. เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการดำ�เนินการสอบถามผู้บริหารขอติดตามความคืบหน้าเรื่องของประชาพิจารณ์ แบบฟอร์มการประเมิน
ขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำ� ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ ที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว และหากผลการดำ�เนินงาน
เป็นอย่างไร ขอฝ่ายเลขานุการได้ดำ�เนินการรายงานให้สภาคณาจารย์และข้าราชการทราบภายใน 15 วัน
8. รับทราบ เตรียมการต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเข้าร่วมงาน
ตามกำ�หนดการ โครงการเสวนาทางวิชาการ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และรับฟังความคิดเห็นประชาคม”
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และดำ�เนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. รับทราบ กำ�หนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------

