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ประมวลภาพการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที ่ได้มกีารประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ท่ี 1/2565 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  นั้น 
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. วาระเรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1) รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย 

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2565
2) รับทราบการต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม 

วัฒนชัย เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๕ ในการตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
และ โรงเรียนเครือข่าย รวม 7 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี

2. รบัทราบระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่1/2565 วันที ่21 มกราคม 2565 โดยมเีอกสาร 
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระดังนี้ 

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระที ่5.4 พจิารณาอนมุติัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วาระที่ 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำาหนดเงินเพิ่มพิเศษ
สำาหรบัตำาแหนง่ ทีม่เีหตุพเิศษ ตำาแหน่งนิติกร ของพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนับสนนุ (ฉบบัที ่...) พ.ศ. ....

วาระที่ 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กำาหนดตำาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามความในมาตรา 126
เพิ่มเติม

3. รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่12/2564 (การประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส)์ เมือ่วนัที ่
17 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

4. วาระรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2564
1) รบัทราบรายงานสรปุผลการดำาเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีประจำาป ีพ.ศ. 2564 ต้ังแต่การประชุม 

ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 12/2564
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 2) มอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลการสืบค้นผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
5. อนมุติัใหป้รญิญามหาบณัฑติ แกผู่ส้ำาเรจ็การศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา 

รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 4 คน
6. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมอบมหาวทิยาลยัปรบัรายละเอียดในเนือ้หาคำาอธบิายรายวชิาคณิตศาสตรว์ศิวกรรม 1 รายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และ รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

7. อนมุติัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยมอบมหาวิทยาลยัปรบัขอ้ความในกลุม่วชิาเอกเลอืก เป็นดังน้ี “ใหน้กัศึกษาเลอืกกลุม่วิชาใดวิชาหนึง่ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกติ”  
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

8. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) เหน็ชอบการขอเปลีย่นแปลงอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิม 
อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ เป็น อาจารย์วันฉัตร พูขุนทด

2) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. วาระพิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำาปีการศึกษา 2566 
- 2570

1) อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำาปีการศึกษา 2566 - 2570
2) มอบมหาวิทยาลยัรายงานผลการวเิคราะหจุ์ดคุ้มทนุการรบันกัศึกษา ตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
10. วาระการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1) รับทราบปฏิทินการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
2) รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
3) เห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีนำาเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 30 นาที โดยไม่มีการซักถาม
4) เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอำานาจออกคำาสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานในกรณีที่มีความจำาเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

5) เห็นชอบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีเหตุจำาเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ ให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

11. วาระพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การกำาหนดเงินเพิ่มพิเศษสำาหรับ
ตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำาแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

1) เหน็ชอบใหอ้อกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีวา่ด้วย หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารการกำาหนดเงินเพิม่พเิศษสำาหรบั
ตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำาแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

2) มอบคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลในมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี(ก.บ.ม.) กำาหนดกรอบตำาแหน่งนิติกร ทีจ่ะได้รบั
เงินเพิม่พเิศษ สำาหรบัตำาแหนง่ทีม่เีหตุพเิศษ ตำาแหนง่นิติกร ของพนักงานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนนุ โดยใหค้ำานงึถงึ
ความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะผูกพันมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วย
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3) การกำาหนดเงินเพิม่พเิศษสำาหรบัตำาแหนง่ทีม่เีหตุพเิศษ ในตำาแหน่งนติิกรและตำาแหนง่อ่ืน ของพนกังานมหาวทิยาลยั 
สายสนับสนุน ให้สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสานงานร่วมกันกับกองนโยบายและแผน สำานักงานอธิการบดี 
เพื่อของบประมาณไปยังสำานักงบประมาณ

12. เหน็ชอบใหเ้ลือ่นการพจิารณาวาระที ่5.8 พจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทกุขป์ระจำามหาวทิยาลยัราชภัฏ 
เทพสตร ีโดยมอบมหาวิทยาลยัตรวจสอบการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการ ตามขอ้ 5 (1) และ (2) ของบงัคับมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
เทพสตร ีวา่ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทกุขป์ระจำามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. 2555 และนำาเสนอสภามหาวทิยาลยั
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งต่อไป

13. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      ประธาน
2) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล  ผู้แทนจากผู้บริหาร  กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  ผู้แทนจากผู้บริหาร  กรรมการ
4) อาจารย์พัชรี ชีวะคำานวณ   ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
5) อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์   ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
6) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์   ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
7) อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ   ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ

14. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
1) การแต่งตั้งเลขานุการ ที่มาจากรองอธิการบดีโดยตำาแหน่ง ให้ระบุเพียงรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ 

เพื่อประโยชน์ของอธิการบดีในการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน 
2) การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้อธิการบดีเป็นผู้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

15. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง
สูงขึ้นประจำาปี พ.ศ. 2564

16. รบัทราบรายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลในมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีประจำาป ีพ.ศ. 2564
17. รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18. รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2565
19. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
20. รับทราบรายงานการเงินประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21. รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22. รับทราบ เรื่อง วิศวกรสังคม : แนวคิดในการผลิตกำาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี
23. รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 

กำาหนดตำาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
24. รบัทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่2/2565 วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 13.30 น.  

ณ หอ้งประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานกังานอธกิารบดี มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีโดยนายกสภามหาวทิยาลยักำาหนดใหจั้ดการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

อ่านต่อหน้า 4



ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 
1/2565 เมือ่วนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2565 นัน้ สภาวชิาการมมีติในเรือ่งต่าง ๆ  
ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี  
นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
จำานวน 4 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบ ให้แต่งต้ังอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษา 
ภาคพิเศษ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของอาจารย์พิเศษ
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และคณะวิทยาการจดัการ เปน็อาจารย์
พิเศษเพื่อทำาหน้าท่ีสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำาภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 และมอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่ง 
แต่งตั้งต่อไป

3. เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บำารุงเกียรติ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัยที่ได้รับ 
การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation  
Index - TCI) เฉพาะวารสารทีม่ช่ืีออยูใ่นกลุม่ที ่1 หรอื กลุม่ที ่2 หรอื ฐานขอ้มลูระดับนานาชาติ ปลีะอยา่งนอ้ย 1 รายการ หรอืมกีาร 
นำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ และเนื่องจากผู้ขอทั้ง 2 รายยื่นเรื่องในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ

  มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

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

4 ฉบับที่  342  ปีการศึกษา 2564  วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

 

อ่านต่อหน้า 5

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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อ่านต่อหน้า 6

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565 
(การประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส)์ เมือ่วันที ่20 มกราคม พ.ศ. 2565 นัน้ 
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีมมีติในเรือ่งต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. รับทราบ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. เห็นชอบ การเสียชีวิตของ อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
3. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 

12/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีการแก้ไข
4. เห็นชอบ มอบเลขานุการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลใน 

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ในแต่ละหวัขอ้ใหเ้ปน็ภาษาทางราชการ แลว้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป

5. รับทราบ การแนะนำาตัวของผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. เห็นชอบ มอบอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง เป็นผู้ดำาเนินการจัดทำาเวปไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้วเสนอต่อ 
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งต่อไป

7. เหน็ชอบ กำาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีกรรมการที่มีเหตุจำาเป็นที่ไม่สามารถเดินทาง
มาประชุมได้ ให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ขอความร่วมมือกรรมการที่สามารถเดินทางมาประชุม ณ ที่ตั้งได้ โปรดใส่เสื้อเหลืองและใส่เสื้อสูทเพื่อร่วมกันถ่ายภาพ
ในการจัดทำาทำาเนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 1/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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