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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (การประชุมระบบ Hybrid 
Meeting) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2565
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งท่ี 

11/2565

อ่านต่อหน้า 2

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/2565 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี
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 4. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำานวน 1 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 188 คน ดังนี้

คณะ  หลักสูตร
จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 24 - 24

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1 12 13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 6 10

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต 4 - 4

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 31 8 39

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 42 - 42

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 7 2 9

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 1 6

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 32 4 36

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 155 33 188

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายอภิชาติ อาวจำาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นายเหมือน สุขมาตย์
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง

2. นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

2. นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

คงเดิม

3. นางเบญจพร บุญสยมภู
(อาจารย์)

3. นางเบญจพร บุญสยมภู
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)

3. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)

คงเดิม

5. นายบุญสนอง เภาคำา
(อาจารย์)

4. นายบุญสนอง เภาคำา
(อาจารย์)

คงเดิม

อ่านต่อหน้า 3
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2. อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายอภิชาติ อาวจำาปา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นายเหมือน สุขมาตย์
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง

2. นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

2. นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร
(อาจารย์)

คงเดิม

3. นางเบญจพร บุญสยมภู
(อาจารย์)

3. นางเบญจพร บุญสยมภู
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์
(อาจารย์)

คงเดิม

5. นายบุญสนอง เภาคำา
(อาจารย์)

5. นายบุญสนอง เภาคำา
(อาจารย์)

คงเดิม

6. อนุมัติคำาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดำาเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ จำานวน 2 รายการ เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 6,076,000 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายการจ่าย ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำาสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนที่เหลือ) จำานวน 1,447,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ (ส่วนที่เหลือ) จำานวน 4,629,000 บาท
สำาหรับเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาคำาขอตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7. อนุมัติคำาขอตั้งงบประมาณของสำานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 – 4 

(มกราคม – กันยายน 2566) และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบ
การดำาเนินการต่อไป

8. เห็นชอบแต่งตั้งนายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย 
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดินที่พ้นจากตำาแหน่ง โดยให้อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของผู้ซึ่งตนแทน

9. รับทราบรายงานการใช้พื้นที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี และมอบมหาวิทยาลัย 
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อไป

10. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ ให้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

11. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 
------------------------------------------------------------------------
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ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภาวิชาการมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี จำานวน 188 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 1 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

2.1 เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร งามดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

3. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอ และมอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

4. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายอภิชาติ  อาวจำาปา 1. นายเหมือน  สุขมาตย์ เปลี่ยนแปลง

2. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 2. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร คงเดิม

3. นางเบญจพร  บุญสยมภู 3. นางเบญจพร  บุญสยมภู คงเดิม

4. นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์ 4. นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์ คงเดิม

5. นายบุญสนอง  เภาคำา 5. นายบุญสนอง  เภาคำา คงเดิม

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/2565 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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4.2 อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายอภิชาติ  อาวจำาปา 1. นายเหมือน  สุขมาตย์ เปลี่ยนแปลง

2. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 2. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร คงเดิม

3. นางเบญจพร  บุญสยมภู 3. นางเบญจพร  บุญสยมภู คงเดิม

4. นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์ 4. นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์ คงเดิม

5. นายบุญสนอง  เภาคำา 5. นายบุญสนอง  เภาคำา คงเดิม

โดยการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
สอดคล้องกับการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 คน ประกอบด้วย
(1) รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เพี้ยนสูงเนิน
(4) อาจารย์ ดร.อัมพล  ชูสนุก

เป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ประจำาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดยมอบคณะวิทยาวิทยาการจัดการ และสำานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
ดำาเนินการต่อไป 

6. เหน็ชอบ (รา่ง) ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีประจำาป ีพ.ศ. 2566 และมอบฝ่ายเลขานกุาร ดำาเนนิการ 
จัดทำาปฏิทินการประชุมและให้เผยแพร่ต่อไป 

7. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการเสนอช่ือบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจำาป ี
การศึกษา 2565  และมอบผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดีดำาเนินการจัดทำาประกาศเผยแพร่ต่อไป 

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



6 ฉบับที่ 353  ปีการศึกษา 2565  วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ครั้งที่ 13/2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รับทราบ การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีการแก้ไข 
3. รบัทราบ รายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและมอบฝ่ายเลขานุการเพิม่เติม 

ข้อมูลตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. เห็นชอบ มอบ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ จัดทำา (ร่าง) รายงานประจำาปี ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาในครั้งต่อไป 
5. เห็นชอบ มอบเลขานุการให้มีการขับเคลื่อนงาน ตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ

ดำาเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่จัดประชุม
6. รับทราบ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
7. รับทราบ แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
8. รับทราบ นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570
9. รับทราบ การได้มาซึ่งเงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ 
10. รับทราบ กำาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

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

QR Code
ประมวลภาพการประชุม


