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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. วาระเรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1) รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2565
2) รับทราบการต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๕ ในการตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
และ โรงเรียนเครือข่าย รวม 7 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี
2. รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 โดยมีเอกสาร
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระดังนี้
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมตั หิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระที่ 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำ�หนดเงินเพิ่มพิเศษ
สำ�หรับตำ�แหน่ง ทีม่ เี หตุพเิ ศษ ตำ�แหน่งนิตกิ ร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
วาระที่ 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ�ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา 126
เพิ่มเติม
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 12/2564 (การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) เมือ่ วันที่
17 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
4. วาระรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
1) รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่การประชุม
ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 12/2564
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2) มอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการจัดทำ�ฐานข้อมูลการสืบค้นผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
5. อนุมตั ใิ ห้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำ�นวน 4 คน
6. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดในเนือ้ หาคำ�อธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1 รายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และ รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. อนุมตั หิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับข้อความในกลุม่ วิชาเอกเลือก เป็นดังนี้ “ให้นกั ศึกษาเลือกกลุม่ วิชาใดวิชาหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต”
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. วาระพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) เห็นชอบการขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ�หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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.) ประจำ�ปีการศึกษา 2566
- 2570
1) อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำ�ปีการศึกษา 2566 - 2570
2) มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนการรับนักศึกษา ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
10. วาระการดำ�เนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1) รับทราบปฏิทินการดำ�เนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
3) เห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีนำ�เสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 30 นาที โดยไม่มีการซักถาม
4) เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอำ�นาจออกคำ�สั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานในกรณีที่มีความจำ�เป็น เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงานตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
5) เห็นชอบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีเหตุจำ�เป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ ให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. วาระพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การกำ�หนดเงินเพิ่มพิเศษสำ�หรับ
ตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำ�แหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
1) เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารการกำ�หนดเงินเพิม่ พิเศษสำ�หรับ
ตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำ�แหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
2) มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) กำ�หนดกรอบตำ�แหน่งนิตกิ ร ทีจ่ ะได้รบั
เงินเพิม่ พิเศษ สำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษ ตำ�แหน่งนิตกิ ร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยให้ค�ำ นึงถึง
ความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะผูกพันมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วย
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3) การกำ�หนดเงินเพิม่ พิเศษสำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษ ในตำ�แหน่งนิตกิ รและตำ�แหน่งอืน่ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสานงานร่วมกันกับกองนโยบายและแผน สำ�นักงานอธิการบดี
เพื่อของบประมาณไปยังสำ�นักงบประมาณ
12. เห็นชอบให้เลือ่ นการพิจารณาวาระที่ 5.8 พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ตามข้อ 5 (1) และ (2) ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 และนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งต่อไป
13. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี						
ประธาน
2) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล		
ผู้แทนจากผู้บริหาร		
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้แทนจากผู้บริหาร		
กรรมการ
4) อาจารย์พัชรี ชีวะคำ�นวณ			
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 ที่มาจากรองอธิการบดีโดยตำ�แหน่ง ให้ระบุเพียงรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของอธิการบดีในการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
2) การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้อธิการบดีเป็นผู้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
15. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
สูงขึ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2564
16. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
17. รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18. รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำ�หนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ 2565
19. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
20. รับทราบรายงานการเงินประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21. รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22. รับทราบ เรื่อง วิศวกรสังคม : แนวคิดในการผลิตกำ�ลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
23. รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ�ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
24. รับทราบกำ�หนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จดั การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------------
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มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
1/2565 เมือ่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นัน้ สภาวิชาการมีมติในเรือ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
นำ�เสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวน 4 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อทำ�การสอนนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของอาจารย์พิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เป็นอาจารย์
พิเศษเพื่อทำ�หน้าที่สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 และมอบกองบริการการศึกษาดำ�เนินการจัดทำ�คำ�สั่ง
แต่งตั้งต่อไป
3. เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บำ�รุงเกียรติ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index - TCI) เฉพาะวารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นกลุม่ ที่ 1 หรือ กลุม่ ที่ 2 หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือมีการ
นำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นไปตาม ข้อ 3 ซึ่งผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ และเนื่องจากผู้ขอทั้ง 2 รายยื่นเรื่องในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ
มอบให้ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ ต่อไป
--------------------------------------------------
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มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 1/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565
(การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) เมือ่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 นัน้
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรือ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. เห็นชอบ การเสียชีวิตของ อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
3. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่
12/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีการแก้ไข
4. เห็นชอบ มอบเลขานุการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลใน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อให้เป็นภาษาทางราชการ แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป
5. รับทราบ การแนะนำ�ตัวของผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. เห็นชอบ มอบอาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง เป็นผู้ดำ�เนินการจัดทำ�เวปไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้วเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งต่อไป
7. เห็นชอบ กำ�หนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ ที่ 2/2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีกรรมการที่มีเหตุจำ�เป็นที่ไม่สามารถเดินทาง
มาประชุมได้ ให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ขอความร่วมมือกรรมการที่สามารถเดินทางมาประชุม ณ ที่ตั้งได้ โปรดใส่เสื้อเหลืองและใส่เสื้อสูทเพื่อร่วมกันถ่ายภาพ
ในการจัดทำ�ทำ�เนียบสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป
------------------------------------

อ่านต่อหน้า 6

6 ฉบับที่ 342 ปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

