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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที ่ได้มกีารประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ท่ี 6/2565 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น  
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย 
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2565 โดยแนะนำาให้ปรับ 
การใช้ภาษา ด้านการบริการวิชาการ โครงการรับจ้างประเมินความพึงพอใจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากข้อความเดิม “การรับจ้าง” แก้ไขเป็น 
“การให้คำาปรึกษา”

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

3. วาระรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2565
3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2565 

ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 5/2565
3.2 มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานงานกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในการจัดทำา

โปรแกรมสารสนเทศสำาหรับการสืบค้นผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยโปรแกรมสามารถ
ใช้คำาค้นที่สำาคัญ (Keyword) ในการสืบค้นข้อมูลได้

4. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำาไปทบทวนการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

5. วาระกำาหนดแนวทางการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
5.1 ให้ความเห็นชอบแนวทางการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

(1) ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2549 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ โดย
1) ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

และระดับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ชัดเจนและเหมาะสม
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 2) มีคณะกรรมการทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

3) มีกระบวนการและขั้นตอนการดำาเนินการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน เช่น 
กำาหนดปฏิทินการดำาเนินการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา

(2) มหาวิทยาลัย กำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตั้งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์อย่างเป็นระบบ

5.2 มอบมหาวิทยาลัยรับแนวทางการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ไปสู่การปฏิบัติ
6. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต

6.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 3 คน

6.2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 126 คน ดังนี้

คณะ หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 3 1 4

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6 - 6

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 14 - 14

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 14 63 77

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 9 11

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 8 4 12

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - 1 1

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 48 78 126

6.3 มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบและปรับรูปแบบการนำาเสนอรายงานสรุปจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ที่เสนอต่อ
สภามหาวทิยาลัยอนุมตัใิหป้ริญญา ระดบัปริญญาตร ีให้ชดัเจนเพื่อมิให้เกิดความสับสน พร้อมกับตรวจสอบสาเหตุ
จำานวนการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

7. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัย 
เพิ่มเติมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมทั้ง 
ปรับรูปแบบการนำาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำาปีในครั้งต่อไปโดยให้แสดงแผนภูมิความเช่ือมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
พนัธกจิมหาวิทยาลยั แผนยทุธศาสตร ์แผนงาน/โครงการ และการใช้งบประมาณ ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั

8. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  
ประจำาภาคการศึกษาฤดูรอ้น/2564 จำานวน 2,503,600 บาท (สองลา้นหา้แสนสามพนัหกรอ้ยบาทถว้น) เพือ่ดำาเนนิการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โดยให้คณะ/สาขาวิชาพิจารณาทบทวนกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

9. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตร ีวา่ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ....  
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เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทำาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับฯ ในการประชุมครั้งต่อไป  

10. วาระพิจารณาการดำาเนินการจากการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
10.1 เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบ และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งดังนี้
(1) การทำางานของคณะกรรมการประจำาสภามหาวิทยาลัย ควรจะทำางานในเชิงบูรณาการเพื่อทำาหน้าที่

ช่วยสภามหาวิทยาลยัขบัเคลือ่นนโยบาย โดยปรบัองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย ใหม้ปีระธานกรรมการ
นโยบายวิชาการ ประธานกรรมการนโยบายการเงิน ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ร่วมเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการนโยบายทำาหน้าที่เรื่องนโยบายความเสี่ยง ส่วนเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

(2) คณะกรรมการบางชุด มบีทบาทหน้าทีใ่นทางบรหิารงาน ได้แก ่คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล คณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น คณะกรรมการจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ไม่ควรประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เพราะจะขัดกับหลักการที่ว่า
สภามหาวิทยาลัยทำาหน้าที่ควบคุมกำากับดูแลมิได้ทำาหน้าที่บริหาร

(3) เพือ่ใหค้ณะกรรมการประจำาสภามหาวทิยาลยัเปน็กลไกทำาหน้าทีช่่วยสภามหาวิทยาลยัในการกำากบัควบคุมดูแล
การดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวควรมีลักษณะเป็นไตรภาคี 
ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหาร และคณาจารย์ หากมีความจำาเป็นจะให้มีผู้เชี่ยวชาญ 
ก็อาจมีไดบ้้าง คณะกรรมการประจำาสภามหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(4) คณะกรรมการทางด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ภารกิจของคณะกรรมการ ชุดนี้ นอกจากทำาหน้าที่
ทางด้านกฎหมายให้แก่สภามหาวิทยาลัย เช่น ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายแก่
สภามหาวิทยาลัยในการควบคุมกำากับดูแลกิจการมหาวิทยาลัยแล้ว ให้มีหน้าที่พิเศษเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
และคดีแก่ฝ่ายบริหารด้วย

(5) คณะกรรมการเฉพาะกิจ เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาหรือดำาเนินภารกิจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่สภามหาวิทยาลัย เมื่อภารกิจสิ้นสุดลง คณะกรรมการชุดดังกล่าวก็หมดหน้าที่ เช่น 
คณะกรรมการพิจารณาการว่าต่างแก้ต่างคดี คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นต้น 
องค์ประกอบ จะประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ แล้วให้มีผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล
ภายนอกได้ 

10.2 มอบมหาวิทยาลัยดำาเนินการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ประกอบและ
อำานาจหน้าที่ตามหลักการข้อ 1 และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

10.3 เห็นชอบให้คณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระลงแล้ว ให้ทำาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่             

11. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
(1) นางดวงสมร วรฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      รองประธาน
(3) นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
(4) รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
(5) นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
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ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม 
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น สภาวิชาการ 
มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เหน็ชอบ และมอบใหก้องบรกิารการศึกษา สำานกังานอธกิารบดี  
นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จำานวน 126 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 3 คน  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ได้รับเงิน 
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา 
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัย 
ท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ 
ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index-TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในกลุ่มท่ี 1 หรือ กลุ่มที่ 2 
หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือมีการนำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
และเป็นไปตามข้อ 3 ซ่ึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่หลังจากวันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(6) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  รองอธิการบดี   กรรมการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ

12. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) และมอบมหาวิทยาลัย 
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

13. เหน็ชอบเลือ่นการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีประจำาเดือนกรกฎาคม 2565 จากเดิม วันศุกรท์ี ่15 กรกฎาคม 
2565 เปน็วนัศุกรท์ี ่22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

14. รับทราบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
15. รับทราบนโยบาย หลักการและแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี
16. รับทราบรายงานประจำาปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

------------------------------------------------------------------------
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ตามที ่ได้มกีารประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ครัง้ที ่6/2565 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รบัทราบ ผศ.ดร.เขมนจิจารยี ์สารพินัธ ์ได้รบัการแต่งต้ังเปน็ 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงพ้นจากตำาแหน่ง 
การเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

3. รบัทราบ รายงานสรปุผลการดำาเนนิการตามมติคณะกรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการและมอบเลขานุการดำาเนินการ 
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม การจัดทำารายงานประจำาปี 
ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ และเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป  

4. เห็นชอบในหลักการ การนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างที่ผูกกับการเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมอบ 
นายวัชระ  รักษาพล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลของสายสนับสนุน และมอบเลขานุการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
สายวิชาการในประเด็นปัญหาการเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นที่ผูกกับการต่อสัญญาจ้างและเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 6/2565

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษย้อนหลังไปถึงวันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
ทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณจากวันที่ออกคำาสั่งให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำางบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำางบประมาณ พ.ศ. 
2565   

มอบให ้สำานกับรหิารทรพัยากรมนษุย ์ดำาเนนิการเรือ่งการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษใหแ้กพ่นกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

--------------------------------------------------
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5. เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนด

6. เหน็ชอบ มอบเลขานกุาร จัดทำาขอ้มลูเสนอกรอบวงเงินประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2566 ของสภาคณาจารยแ์ละ 
ข้าราชการ จำานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท ตามที่เคยเสนอต่อมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

7. เหน็ชอบ มอบเลขานกุารวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาการปฏิบติังานไมต่รงตามตำาแหนง่ของพนักงานมหาวิทยาลยั 
สายสนับสนุน ตามที่บุคคลเสนอเพื่อนำาข้อมูลไปประกอบการพิจาณาต่อไป

8. เห็นชอบ ในหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม  
กรณีนกัศึกษาหลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง) “จะต้องคิดผลการเรยีนในระดับอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่น้ันประกอบด้วย” 
และมอบเลขานุการศึกษารวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

9. เห็นชอบ มอบเลขานุการ ทำาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการลาการปฏิบัติงาน Work From Home กรณีพบว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
หรือมีความเสี่ยงสูง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรณีติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ให้ใช้วันลาป่วย

10. เหน็ชอบ มอบเลขานกุาร ทำาหนงัสอืถงึมหาวทิยาลยัเพือ่โปรดพจิารณาปรบัปรงุ แกไ้ขขอ้บงัคับ วา่ด้วยเครือ่งแบบ 
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ กรณีการใช้ตราเครือ่งหมายตราสญัลกัษณ์แสดงสงักัดทีค่อเสือ้เครือ่งแบบปฏิบติัราชการ

11. เห็นชอบ กำาหนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (ประชุม ณ ที่ตั้ง)

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


