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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 8/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 8/2565 เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) นัน้
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2565
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่
1/2565 – ครั้งที่ 7/2565
4. วาระพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
4.1 เห็นชอบปรับแก้ไข ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่เสนอทั้ง 5 ประเด็นโดยมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป
4.2 หากจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำ�นักงานอธิการบดี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใต้
การบังคับบัญชาของอธิการบดี ขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยพร้อมเกณฑ์ในการติดตาม ตรวจสอบฯ ตามวงรอบการประเมินมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยสำ�นักงาน
อธิการบดีมีฐานะไม่เทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
5.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำ�นวน 8 คน
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5.2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 44 คน ดังนี้
คณะ

หลักสูตร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.
3.
4.
5.

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

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
7
7
11
11
6
6
2
3
5
1
1
2
2
4
4
7
1
8
40
4
44

6. พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2564
6.1 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2564 และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
6.2 เห็นชอบให้รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพือ่ เป็นการจัดส่งรายงานผล
การดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ตน้ สังกัด ประจำ�ปีการศึกษา
2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
7. เห็นชอบการขอปรับเพิ่มอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอดังนี้
1.
2.
3.
4.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
นางดวงใจ บุญกุศล
(รองศาสตราจารย์ ดร.)
นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์ ดร.)
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
นายสราวุฒิ แนบเนียร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์ ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเพิ่ม
ปรับเพิ่ม
ปรับเพิ่ม
ปรับเพิ่ม
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8. รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
9. เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการของคณะกรรมการ จากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี ดังนี้
9.1 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำ�ปา รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย		
9.2 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำ�ปา รองอธิการบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
9.3 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
9.4 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
10. วาระพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยใสสะอาด
10.1 เห็นชอบการดำ�เนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยใสสะอาดตามข้อเสนอ ดังนี้
(1) โครงสร้างการจัดองค์กร มอบให้คณะกรรมการจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยมีหน่วยงาน คณะ สำ�นัก และสถาบันเป็นผู้ปฏิบัติ
ให้บูรณาการโครงการ กิจกรรม และงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเชื่อมโยง
การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ ของพันธกิจด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
(2) กระบวนการบริหารจัดการ สมควรกำ�หนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
1) การปรับกระบวนทัศน์
(1.1) การนิยามเหตุและแนวทางในการจัดการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัย เช่น จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และใช้อำ�นาจตามกฎหมาย
(1.2) การประกาศเจตนารมณ์ของทุกภาคีของมหาวิทยาลัยให้ด�ำ เนินงานอยูใ่ นกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส เป็น “สาระสำ�คัญ” ของมหาวิทยาลัย และสื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เมือ่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าวทัง้ มหาวิทยาลัยแล้ว ให้ประชาคมของแต่ละหน่วยงาน คณะ สำ�นัก
และสถาบัน ประกาศตนเองที่จะเข้าร่วมดำ�เนินงาน
(1.3) ให้มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย
(2.1) หน่วยงาน คณะ สำ�นัก และสถาบัน กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานของแต่ละส่วน
(2.2) อำ�นวยการ และประสานงานแก่หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอก
(2.3) ส่งเสริมให้มีกระบวนการเฝ้าระวังปัญหา คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โดยสร้างช่องทาง
การแจ้งข้อมูลหรือการจัดตั้งอาสาสมัคร และเครือข่ายการติดตาม
3) การพัฒนาจิตสำ�นึก ทัศนคติ ค่านิยม และจรรยาบรรณ แก้ ผู้บังคับบัญชา และบุคลากร ตามความเหมาะสม
เช่น การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
4) ให้มกี ระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ ให้มมี าตรการทางสังคม
และทางกฎหมาย เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคล หรือหน่วยที่ปฏิบัติชอบ ตลอดจนดำ�เนินการทางแพ่ง อาญา
หรือวินัยแก่ผู้ประพฤติมิชอบ
10.2 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมปรับกระบวนทัศน์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมหาวิทยาลัยใสสะอาด
ในภาคเช้าของวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำ�เดือนกันยายน 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4 ฉบับที่ 349 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
10.3 มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
10.4 มอบมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเรื่อง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. รับทราบกำ�หนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
12. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำ�นวนทั้งสิ้น 512,281,100 บาท
14. รับทราบการโอนเงินงบประมาณโครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำ�นวน 6,465,000
บาท จากสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
15. รับทราบภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2 ภารกิจดังนี้
(1) การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดงานวันรวมเพชรเทพสตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
(2) การประชุมหารือเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
16. มอบมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการดำ�เนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จังหวัดลพบุรี ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
17. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------
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มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 8/2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นั้น สภาวิชาการ
มีมติในเรื่องต่าง 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 44 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 8 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อทำ�การสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ
อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกองบริการการศึกษาดำ�เนินการจัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งต่อไป
3. เห็นชอบ การปรับเพิ่มอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (เดิม)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
นางดวงใจ บุญกุศล
นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน

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

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร (ใหม่)
นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
นางดวงใจ บุญกุศล
นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
นายสราวุฒิ แนบเนียร
นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเพิ่ม
ปรับเพิ่ม
ปรับเพิ่ม
ปรับเพิ่ม

โดยการปรับเพิ่มอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสอดคล้องกับการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กำ�หนด โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา และให้เสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4. 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
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4.1 เห็นชอบ ให้ 1) ผศ.สุธน ตาดี 2) ผศ.ดร.ปิยวรรณ พันสี 3) ผศ.ดร.ภาวิณี เทียมดี 4) ผศ.ศิริลดา ศรีกอก
5) ผศ.กรรณิการ์ อ่อนสำ�ลี 6) ผศ.สุชาดา สวัสดี และ 7) ผศ.ดร.เขมนิจารีย์ สาริพันธ์ พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งเป็นไปตามตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563
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
เห็นชอบแล้วให้ได้คา่ ตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิน้ สุดปีงบประมาณ
จากวันที่ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
4.2 เห็นชอบ ให้ 1) ผศ.ดร.สุกัญญา ผยุงสิน 2) ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง และ 3) ผศ.ดร.ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งเป็นไปตามตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563
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
เห็นชอบแล้วให้ได้คา่ ตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิน้ สุดปีงบประมาณ
จากวันที่ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
4.3 มอบให้ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ ต่อไป

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 9/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ
สรุปดังนี้
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1. รับทราบ การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1037/2565 เรื่อง ผลการรับสมัครการดำ�เนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์ปริญญา เงินพลอย
3. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0941/2565 เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ อาจารย์ ดร.ปิยดา โพธิ์ศรี
4. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1036/2565 เรื่องผลการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนข้าราชการและพนักงานที่มาจาการเลือกตั้งของข้าราชการ และพนักงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย มีผู้สมัครเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนข้าราชการและพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการ และพนักงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
คือ นายเจษฎา ภู่ระหงษ์
5. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีการแก้ไข
6. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและมอบฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมข้อมูล
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
7. รับทราบ การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. แนวทางการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ และสายสนับสนุน
มติที่ประชุม มีดังนี้
- รับทราบ ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
- เห็นชอบ ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กบม.) เพื่อพิจารณาต่อไป
9. รับทราบ แนวปฏิบัติของพนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุนในกรณีตำ�แหน่งงานที่ปฏิบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง
10. รับทราบประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11. รับทราบ การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ 2566 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
12. รับทราบ กำ�หนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/255 วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------
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8 ฉบับที่ 349 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

