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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครัง้ ที่ 6/2565
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น
สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบรายงานผลการดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2565 โดยแนะนำ�ให้ปรับ
การใช้ภาษา ด้านการบริการวิชาการ โครงการรับจ้างประเมินความพึงพอใจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากข้อความเดิม “การรับจ้าง” แก้ไขเป็น
“การให้คำ�ปรึกษา”
2. รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 5/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. วาระรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565
3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2565
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 5/2565
3.2 มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานงานกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในการจัดทำ�
โปรแกรมสารสนเทศสำ�หรับการสืบค้นผลการดำ�เนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยโดยโปรแกรมสามารถ
ใช้คำ�ค้นที่สำ�คัญ (Keyword) ในการสืบค้นข้อมูลได้
4. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำ�ไปทบทวนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. วาระกำ�หนดแนวทางการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
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) มีคณะกรรมการทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
3) มีกระบวนการและขั้นตอนการดำ�เนินการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน เช่น
กำ�หนดปฏิทินการดำ�เนินการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา
(2) มหาวิทยาลัย กำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดำ�เนินการเกี่ยวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตั้งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์อย่างเป็นระบบ
5.2 มอบมหาวิทยาลัยรับแนวทางการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ไปสู่การปฏิบัติ
6. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
6.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำ�นวน 3 คน
6.2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 126 คน ดังนี้
คณะ

หลักสูตร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
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6.3 มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบและปรับรูปแบบการนำ�เสนอรายงานสรุปจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ที่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ให้ชดั เจนเพื่อมิให้เกิดความสับสน พร้อมกับตรวจสอบสาเหตุ
จำ�นวนการสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ รวมทั้ง
ปรับรูปแบบการนำ�เสนอแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีในครั้งต่อไปโดยให้แสดงแผนภูมิความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และการใช้งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
ประจำ�ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น/2564 จำ�นวน 2,503,600 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพือ่ ดำ�เนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
โดยให้คณะ/สาขาวิชาพิจารณาทบทวนกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
9. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
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เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทำ�หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
10. วาระพิจารณาการดำ�เนินการจากการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10.1 เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบ และอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งดังนี้
(1) การทำ�งานของคณะกรรมการประจำ�สภามหาวิทยาลัย ควรจะทำ�งานในเชิงบูรณาการเพื่อทำ�หน้าที่
ช่วยสภามหาวิทยาลัยขับเคลือ่ นนโยบาย โดยปรับองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย ให้มปี ระธานกรรมการ
นโยบายวิชาการ ประธานกรรมการนโยบายการเงิน ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ร่วมเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการนโยบายทำ�หน้าที่เรื่องนโยบายความเสี่ยง ส่วนเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
(2) คณะกรรมการบางชุด มีบทบาทหน้าทีใ่ นทางบริหารงาน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงขึ้น คณะกรรมการจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ไม่ควรประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เพราะจะขัดกับหลักการที่ว่า
สภามหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่ควบคุมกำ�กับดูแลมิได้ทำ�หน้าที่บริหาร
(3) เพือ่ ให้คณะกรรมการประจำ�สภามหาวิทยาลัยเป็นกลไกทำ�หน้าทีช่ ว่ ยสภามหาวิทยาลัยในการกำ�กับควบคุมดูแล
การดำ�เนินกิจการของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวควรมีลักษณะเป็นไตรภาคี
ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหาร และคณาจารย์ หากมีความจำ�เป็นจะให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ก็อาจมีได้บ้าง คณะกรรมการประจำ�สภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
(4) คณะกรรมการทางด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ภารกิจของคณะกรรมการ ชุดนี้ นอกจากทำ�หน้าที่
ทางด้านกฎหมายให้แก่สภามหาวิทยาลัย เช่น ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายแก่
สภามหาวิทยาลัยในการควบคุมกำ�กับดูแลกิจการมหาวิทยาลัยแล้ว ให้มีหน้าที่พิเศษเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
และคดีแก่ฝ่ายบริหารด้วย
(5) คณะกรรมการเฉพาะกิจ เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาหรือดำ�เนินภารกิจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่สภามหาวิทยาลัย เมื่อภารกิจสิ้นสุดลง คณะกรรมการชุดดังกล่าวก็หมดหน้าที่ เช่น
คณะกรรมการพิจารณาการว่าต่างแก้ต่างคดี คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นต้น
องค์ประกอบ จะประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ แล้วให้มีผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล
ภายนอกได้
10.2 มอบมหาวิทยาลัยดำ�เนินการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ประกอบและ
อำ�นาจหน้าที่ตามหลักการข้อ 1 และนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
10.3 เห็นชอบให้คณะกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระลงแล้ว ให้ทำ�หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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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(6) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์		
รองอธิการบดี			
กรรมการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี
		
กรรมการและเลขานุการ
12. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำ�เนินการต่อไป
13. เห็นชอบเลือ่ นการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2565 จากเดิม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม
2565 เป็นวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำ�หนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14. รับทราบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
15. รับทราบนโยบาย หลักการและแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
16. รับทราบรายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
------------------------------------------------------------------------

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/2565
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น สภาวิชาการ
มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
นำ�เสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จำ � นวน 126 คน และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จำ � นวน 3 คน
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็นชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ข้อ 2(1) ข้อ 1.1 งานวิจัย
ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารทางวิ ช าการฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ
ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2
หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปีละอย่างน้อย 1 รายการ หรือมีการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และเป็ นไปตามข้ อ 3 ซึ่ ง ผลงานทางวิ ช าการที่ เ ผยแพร่ ห ลั ง จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ งให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการ

อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 347 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 5

เมื่ อ สภาวิ ช าการพิ จ ารณาเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ไ ด้ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษย้ อ นหลั งไปถึ ง วั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ งให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
ทางวิชาการ จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณจากวันที่ออกคำ�สั่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ จึงเห็นสมควรพิจารณาให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำ�งบประมาณ พ.ศ.
2565
มอบให้ สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำ�เนินการเรือ่ งการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้มีฐานะตำ�แหน่งทางวิชาการ ต่อไป
--------------------------------------------------

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 6/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มกี ารประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ ที่ 6/2565
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้
1. รับทราบ ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพนั ธ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงพ้นจากตำ�แหน่ง
การเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รั บรองรายงานการประชุ ม สภาคณาจารย์และข้า ราชการ
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการและมอบเลขานุ ก ารดำ � เนิ น การ
ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การจั ด ทำ � รายงานประจำ � ปี
ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
4. เห็นชอบในหลักการ การนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างที่ผูกกับการเข้าสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยมอบ
นายวัชระ รักษาพล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลของสายสนับสนุน และมอบเลขานุการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สายวิชาการในประเด็นปัญหาการเข้าสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้นที่ผูกกับการต่อสัญญาจ้างและเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
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5. เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนที่กำ�หนด
6. เห็นชอบ มอบเลขานุการ จัดทำ�ข้อมูลเสนอกรอบวงเงินประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ จำ�นวน 6 โครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท ตามที่เคยเสนอต่อมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
7. เห็นชอบ มอบเลขานุการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการปฏิบตั งิ านไม่ตรงตามตำ�แหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ตามที่บุคคลเสนอเพื่อนำ�ข้อมูลไปประกอบการพิจาณาต่อไป
8. เห็นชอบ ในหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม
กรณีนกั ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) “จะต้องคิดผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่านัน้ ประกอบด้วย”
และมอบเลขานุการศึกษารวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
9. เห็นชอบ มอบเลขานุการ ทำ�หนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกั บ การลาการปฏิ บั ติง าน Work From Home กรณีพบว่า ติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
หรือมีความเสี่ยงสูง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรณีติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้ใช้วันลาป่วย
10. เห็นชอบ มอบเลขานุการ ทำ�หนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพือ่ โปรดพิจารณาปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยเครือ่ งแบบ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรณีการใช้ตราเครือ่ งหมายตราสัญลักษณ์แสดงสังกัดทีค่ อเสือ้ เครือ่ งแบบปฏิบตั ริ าชการ
11. เห็นชอบ กำ�หนดการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (ประชุม ณ ที่ตั้ง)
------------------------------------

