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ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2565
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 

16 กันยายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 - ครั้งที ่

9/2565 และมอบเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัรายงานเรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างดำาเนนิการพรอ้มกบักำาหนดระยะเวลาดำาเนนิการแลว้เสรจ็
ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย

4. การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำาเนินการตามพันธกิจโดยกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนบริหาร
จดัการความเสีย่งของมหาวทิยาลยั ดังนัน้ จึงใหม้หาวทิยาลยัดำาเนนิการด้านการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางเดิมทีเ่คยปฏิบติัมา

5. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จำานวน 1 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 115 คน ดังนี้

คณะ  หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

อ่านต่อหน้า 2

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 10/2565 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5 - 5

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 1 1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 21 21

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต 2 - 2

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 42 46

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 24 25

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 - 6

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 8 9

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 19 96 115

(3) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนการนำาเสนอการอนุมัติให้ปริญญา โดยให้มีข้อมูลผู้สำาเร็จการศึกษาในภาพรวมรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย

6. รบัทราบการขอถอนวาระที ่5.2 พจิารณารา่ง ขอ้บงัคับมหาวทิยาลยัราชภัฏ เทพสตร ีวา่ด้วย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา
ผู้อำานวยการสถาบัน สำานัก ศูนย์ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ....

7. รบัทราบการขอถอนวาระที ่5.3 พจิารณารา่ง ขอ้บังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา
คณบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ....

8. วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำาแหน่งที่ว่าง
(1) เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

แทนคนเดิมที่พ้นจากตำาแหน่ง โดยให้อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
(2) มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบและทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงข้อบังคับต่อไป

9. ให้มหาวิทยาลัยทบทวนการขอเพิ่มจำานวนผู้ช่วยอธิการบดี และปรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตำาแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

10. อนุมัติคำาขอตั้งงบประมาณของสำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
มหาวิทยาลัยต้องใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้จากสำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะ 
ไตรมาสแรก หลังจากนั้นให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ต่อไป

11. รบัทราบการดำาเนนิการของมหาวทิยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล ตามพระราชบญัญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21
12. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 

13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนด
ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

อ่านต่อหน้า 3
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ตามที ่มหาวิทยาลยัฯ มกีารประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครัง้ที ่10/2565 เมือ่วันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภาวิชาการมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี จำานวน 115 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 1 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง นายดุสิต เมธาประดิษฐสกุล และนายเฉลิมเดช มาตรไตร เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมอบกองบริการการศึกษา
ดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

3. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้

3.1 เห็นชอบ ให้ ผศ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 เห็นชอบ ให้ ผศ.ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.3 เห็นชอบ ให้ ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.4 เห็นชอบ ให้ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และ ผศ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.5 เห็นชอบ ให้ ผศ.คธาวุธ ศรียา, ผศ.ภัทรพงษ์ ยิ่งดำานุ่น และ ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.6 มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

4. เหน็ชอบ การเสนอขอเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร หลกัสตูรครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑติ  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  

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

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 10/2565 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 11/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รับทราบ การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีการแก้ไข 
3. รบัทราบ รายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและมอบฝ่ายเลขานกุารเพิม่เติม 

ข้อมูลตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. รับทราบข้อกำาหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 

46) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มิถุนายน 2565
5. เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนกำาหนดการ การจัดโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 

2565 เป็นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมอบคณะทำางานดำาเนินการจัดเตรียม 
โครงการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

6. รับทราบ กำาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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