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ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2565
2. รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่8/2565 เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2565 โดยไมม่กีารแกไ้ข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม 

ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 8/2565
4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต

4.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 10 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำานวน 4 คน 

4.2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 25 คน ดังนี้

คณะ  หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 1 3

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 1 1

2. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 9 10
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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 9/2565 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 2 6

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3 1 4

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 11 14 25

5. วาระพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.1 อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบ

มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป
5.2 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสมทบเข้ากองทุน

พัฒนาบุคลากร และกองทุนสวัสดิการ จำานวนทั้งสิ้น 3,100,000 บาท ดังนี้
(1) สมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร จำานวน 1,900,000 บาท
(2) สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ จำานวน 1,200,000 บาท

6. เหน็ชอบผลการประเมนิคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีและมอบอธกิารบดี 
มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก และนำาเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาต่อไป

7. วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2564
7.1 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2564 และมอบ

มหาวทิยาลยัตรวจสอบขอ้มลูผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ประจำาปกีารศึกษา 2562 - 2564 
ตามขอ้สงัเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลยั และรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปกีารศึกษา 
2564 ผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ให้แก่สำานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

7.2 มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) ต่อไป

8. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำาปีการศึกษา 
2566 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิททยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการ
ต่อไป 

9. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------------------------------
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ตามที ่มหาวิทยาลยัฯ มกีารประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครัง้ที ่9/2565 เมือ่วันที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2565 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภาวิชาการมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี จำานวน 25 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 14 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.1 เห็นชอบ ให้ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 เห็นชอบ ให้ ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3 เห็นชอบ ให้ ผศ.นนทรัฐ บำารุงเกียรติ และ ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.4 เห็นชอบ ให้ ผศ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง, ผศ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์, ผศ.ธัชพล ทีดี, ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย,  
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง, ผศ.ว่าท่ี ร.ต. ดร.สุริยะ หาญพิชัย, ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
และ ผศ.คมกริช บุญเขียว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.5 มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

3. เหน็ชอบ ใหแ้ต่งต้ัง นางสาวเกษศิร ิ มสีดุ เปน็อาจารยพ์เิศษ เพือ่ทำาการสอนนกัศึกษาภาคพเิศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที ่1 
ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ และมอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

4. เหน็ชอบผลการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีและผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2564 และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

5. เห็นชอบโดยหลักการ แผนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2566 และขอให้กองบริการ
การศึกษาและคณะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  

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

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 9/2565 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น สภาคณาจารย ์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รับทราบ  การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีการแก้ไข 
3. รบัทราบ รายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและมอบฝ่ายเลขานุการเพิม่เติม 

ข้อมูลตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การปฏิบัติงาน Work From Home กรณีพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

หรือมีความเสี่ยงสูง ตามความเห็นของกลุ่มงานวินัย และนิติการ “กรณีบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  
จะต้องเขียนใบลารายงานต่อผู้บังคับบัญชาแต่จะไม่นำามาเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
และพนักงาน”

5. เห็นชอบ กำาหนดให้จัดโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี และมอบคณะทำางานดำาเนินการจัดเตรียมโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

6. เห็นชอบ มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อขอรับทราบแนวทางและหลักการในการพิจารณาการกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนกรณีย้ายตำาแหน่งใหม่

7. เห็นชอบ ให้มีการจัดหาของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2565 จำานวน 12 คน และขอให้กรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

8. รับทราบ กำาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

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


