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QR Code

ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/2564

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564  
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วาระเรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
(1) รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย 

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564
(2) รับทราบการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(3) รับทราบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(4) รับทราบการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี จาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
(5) รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา 
(6) รับทราบการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ อธิการบดี 

ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อทำาความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 โดยมีเรื่อง 

เพิ่มเติม จำานวน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) วาระที่ 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา
(2) วาระที่ 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ อธิการบดี 

ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อทำาความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(3) วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 

ในสถาบนัอุดมศึกษาภาครฐัและเอกชนของสำานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรม (สป.อว.)
และเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณา จำานวน 1 เรื่อง ได้แก่ วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
4. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 

1/2564 – ครั้งที่ 11/2564
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 5. รับทราบรายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

6. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 3 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำานวน 65 คน ดังนี้

คณะ หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 1 5

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 6 10

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 24 - 24

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 - 4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 42 - 42

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 - 4

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 5 - 5

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 13 - 13

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 11 1 12

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 115 8 123

7. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีและมอบมหาวิทยาลยัรบัขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลยัไปพจิารณาประกอบการดำาเนนิการต่อไป

8. เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย

(1) นายขจร  จิตสุขุมมงคล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธาน
(2) นางดวงสมร  วรฤทธิ์     ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
(3) รศ.วรวุฒิ  เทพทอง    ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล    ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
(5) รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง   ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
(6) รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ  พยอม  ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ
(7) ผศ.อภิชาติ  อาวจำาปา     ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ
(8) อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง    ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ
(9) นางสาวขนิษฐา  สุกใส    ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ

10. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำา เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตำาแหน่ง

11. เหน็ชอบใหอ้อกขอ้บังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564
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12. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของสำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

13. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
14. รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

และเอกชนของสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
15. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 
12/2564 เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 น้ัน สภาวชิาการมมีติในเรือ่งต่าง ๆ  
ดังนี้

1. เหน็ชอบ และมอบใหก้องบรกิารการศึกษา สำานกังานอธกิารบดี นำาเสนอ 
เรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำานวน 123 คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 3 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เหน็ชอบ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพือ่ใหป้รบัปรงุแก้ไขก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพฒันาด้านวชิาการฯ 
และสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) ทบทวนการเขยีน Curriculum Mapping โดยเฉพาะรายวชิาบงัคับ 
อย่างน้อยต้องมีความรับผิดชอบหลักให้ครบทุกด้าน 

(2) ปรับแก้ไขหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
1) หวัขอ้ปรชัญา โดยใหป้รบัการเขยีนใหส้ะท้อนคุณลกัษณะเฉพาะ

ของบัณฑิตของหลักสูตร โดยให้มีการปรับภาษา หัวข้อ
วัตถุประสงค์ ให้ปรับการเขียนโดยให้นำา “เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ลกัษณะดังน้ี” ไปไวต่้อท้ายหวัขอ้วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร และใหเ้ขยีนขอ้ความสะทอ้นความเฉพาะเจาะจงของหลกัสตูร

2) แผนพัฒนา/ปรับปรุง ให้ระบุให้ครบประเด็นองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะ
(3) จำานวนหนว่ยกติรวมไมเ่ปน็ไปตามประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีเรือ่ง นโยบายเรง่ด่วนด้านการพฒันาและปรบัปรงุ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อ 3 เรื่องจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ควรมีการชี้แจงเพิ่มเติม

(4) ให้ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยให้แยกตารางแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ
แผนการรับที่เสนอมหาวิทยาลัย ปี 2566 – 2570 

(5) ให้ทบทวนรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นโยบายสภาฯ กำาหนดให้มีวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต 
ซึ่งอาจมีวิชาโครงงาน และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมแล้วเท่ากับ 7 หน่วยกิต
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อ่านต่อหน้า 5

(6) ทบทวนรายวิชาปฏิบัติของหลกัสตูร ท่ีน่าจะต้องมกีารกำาหนด Domain ด้านที ่6 เปน็ผลลพัธก์ารเรยีนรูด้้านทกัษะด้านการปฏิบติั 
(7) ทบทวนคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ควรเน้นให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาของหลักสูตรเป็นหลัก โดยเฉพาะด้าน

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และให้เพิ่มเติม ตารางแสดงความคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี ต่อท้าย
(8) หน้า 48 การประเมินหลักสูตร ให้เพิ่มเติมการประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพประกอบ
(9) หัวข้อองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม หน้า 23 ให้เพิ่มเติมการดำาเนินการในส่วนของสหกิจศึกษา 

แยกประเด็นระหว่างฝึกงานและสหกิจศึกษา
(10) ให้ปรับรูปแบบ มคอ.2 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

3. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาด้านวิชาการฯ และสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) ตรวจสอบชื่อวิชาหลักสูตรให้ตรงกันทั้งเล่ม “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์” 
(2) ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับแก้ไข หัวข้อ “เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้”
(3) ให้ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยให้แยกตารางแผนการรับนักศึกษาเป็นรายวิชาเอก ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแผนการรับ

ที่เสนอมหาวิทยาลัย ปี 2566 – 2570
(4) ให้ปรับรูปแบบ มคอ.2 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

4. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลา) เพื่อทำาการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล และอาจารย์พิเศษเพื่อทำาหน้าที่สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ได้แก่ อาจารย์เกษศิริ มีสุด โดยทำาการสอนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมราภรณ์ เพชรวาลี มอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำา 
คำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

5. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (เพิ่มเติม)

(1) เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี เทียมดี ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตาม ข้อ 6 ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ให้ได้รับ 5,600 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 วรรคสอง “ผู้ที่ยื่นผลงานทางวิชาการหลังเดือน
กันยายนในแต่ละปีจนสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากผลงานทางวิชาการผ่าน การพิจารณาจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่
คณะต้นสังกัดได้รับเรื่อง”

(2) เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี เทียมดี ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 “พนักงาน
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการในแต่ระดับตำาแหน่ง อาจยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษได ้
โดยจะต้องยืน่เรือ่งท่ีคณะต้นสงักดัภายใน 60 วนันบัต้ังแต่วนัทีอ่อกคำาสัง่ใหด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ เมือ่สภาวชิาการพจิารณา
เห็นชอบแล้วให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณนับจากวันที่ออกคำาสั่งให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ” 

(3) มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

6. เหน็ชอบ ใหค้ณะครศุาสตร ์แต่งต้ัง อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกเพือ่เปน็ประธานสอบวิทยานพินธ/์การ
ค้นคว้าอิสระ ของหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา และมอบสำานกังานประสานงานบณัฑติจดัเกบ็ขอ้มลูต่อไป

7. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการรับเข้า ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำาปีการศึกษา 2566 – 2570 และ
มอบกองบริการการศึกษา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

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

ตามที ่ได้มกีารประชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ครัง้ที ่12/2564 
(การประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส)์ เมือ่วันที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 นัน้ 
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีมมีติในเรือ่งต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. รบัทราบ การขอลาออกของ อาจารยป์ระพนัธ ์เด่นดวง จากตำาแหนง่ 
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2. เห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ เป็น 
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนคนเดิมที่ขอลาออก และ 
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการให้ทำาหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 

3. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 
11/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการแก้ไข

4. รับทราบ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2564 วาระที่ 4.1 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ในสถาบนัอุดมศึกษา สายสนบัสนนุ ใหเ้ปน็ไปตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์

5. รับทราบ การรายงานผลการสำารวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สายสนับสนุน และข้อเสนอแนะสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมครั้งที่ 11/2564

6. เหน็ชอบ ในหลกัการผลการประชาพจิารณ์เพือ่ยกรา่งขอบขา่ยภาระงานและแบบประเมนิผลการปฏิบติัราชการของบคุลากร 
สายวิชาการ โดยให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการติดตามแบบประชาพิจารณ์หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่ง เพื่อนำาข้อมูลมา
ประมวลผลเพิม่เติม และมอบหมายนายอานพ  ทองตัน กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ดำาเนนิการสรปุผลประชาพจิารณ์ 
และจัดทำารายงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

7. เห็นชอบ ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำาปี พ.ศ. 2565
8. รับทราบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำาตำาแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 

ค่าจ้างสำาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2564

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 12/2564

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


