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QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2566
2. รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือก

อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
3. รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีครัง้ที ่12/2565 เมือ่วันที ่16 ธนัวาคม 2565 โดยมกีารแก้ไข
4. รบัทราบรายงานสรปุผลการดำาเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีต้ังแต่การประชุม ครัง้ที ่1/2565 – ครัง้ที ่

12/2565
5. รับทราบรายงานผลการประเมินการนำานโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 - 2565 ลงสู่การปฏิบัติตาม

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565    
6. เหน็ชอบกำาหนดนโยบายด้านการวจัิยและนวตักรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีและมอบคณะกรรมการนโยบายพฒันา

วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาปรับแก้ถ้อยคำาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป

7. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
8. วาระพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต

(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำานวน 1 คน

(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 20 คน ดังนี้
  

อ่านต่อหน้า 2

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2566 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี
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คณะ  หลักสูตร

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 1 3

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 - 3

3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 - 8

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 1 - 1

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 1 3

รวมจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 18 2 20

(3) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำาเนินการเพิ่มเติมข้อมูลสาเหตุ
การพ้นสภาพของนักศึกษาประกอบการรายงานคำาชี้แจงผู้สำาเร็จการศึกษา

9. วาระพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
(1) เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 และ

มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำาเนินการ
ต่อไป 

(2) มอบมหาวิทยาลัยแจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ต่อสำานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามขอบเขตที่รับผิดชอบ ประจำาปี 
พ.ศ. 2566 ต่อไป

11. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และมอบคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำาเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ
โดยเคร่งครัด ตามกรอบเวลาที่กำาหนด

12. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าใหม่ ประจำาภาคการศึกษาที่ 
1/2565

(1) อนมุติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเปดิรบันกัศึกษาภาคพเิศษทีเ่ขา้ใหม ่ประจำาภาคการศึกษาที ่1/2565 
จำานวน 4,346,800 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดทำาคำาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษต่อไป

13. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาและจัดทำาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. .... แล้วนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในโอกาสต่อไป

อ่านต่อหน้า 3
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14. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาผู้อำานวยการสถาบัน สำานัก  
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

15. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566
16. เหน็ชอบแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพจน์ จุลสวัสด์ิ รองอธกิารบดี เปน็เลขานกุาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
17. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
18. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต เป็นกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
19. วาระพจิารณาอนมุติัขอเปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2564) วิชาเอกการจัดการ
(1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) วิชาเอกการจัดการ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอดังนี้

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายจำาลอง เขตจำานันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นายจำาลอง เขตจำานันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)

คงเดิม

3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นางโสพิศ คำานวนชัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

เพิ่ม

5. นางสุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
(อาจารย์ ดร.)

เพิ่ม

(2) รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1
20. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป 
21. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศึกษาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบอีกครั้ง
22. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปี  

พ.ศ. 2565
23. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 

13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนด
ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 
------------------------------------------------------------------------
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ตามที ่มหาวิทยาลยัฯ มกีารประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครัง้ที ่1/2566 เมือ่วันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2566 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภาวิชาการมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี จำานวน 20 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 1 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ และมอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

3. เห็นชอบ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการขอเพิ่มอาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกการจัดการ ของคณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หม�ยเหตุ

1. นายจำาลอง เขตจำานันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นายจำาลอง เขตจำานันต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(อาจารย์)

คงเดิม

3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นางโสพิศ คำานวนชัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

เพิ่ม

5. นางสุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
(อาจารย์ ดร.)

เพิ่ม

โดยการขอเพิม่อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวิชาบรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564) วิชาเอก 
การจัดการ ของคณะวิทยาการจัดการ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาการจัดการ และฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของรายละเอียดเอกสารประกอบการพจิารณา กอ่นการนำาเสนอเรือ่งดังกลา่วต่อสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาต่อไป

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2566 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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อ่านต่อหน้า 6

4. เหน็ชอบ (รา่ง) ขอ้บงัคับมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการเทยีบโอนหนว่ยกติและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการ
ร่างกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

5. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ....  โดยให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการร่างกฎหมาย  
และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

6. เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำาปีการศึกษา 2565 (จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

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

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

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

ข้อมูลตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
4. เห็นชอบ มอบ ผศ.คธาวุธ ศรียา กรรมการ จัดทำาข้อมูลรายละเอียดการเสนอปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบพิเศษ พ.ศ. 2563 ตามแนวปฏิบัติในการเสนอยกร่างข้อบังคับหรือระเบียบ 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยกำาหนด แล้วเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาในคร้ังต่อไป

5. เห็นชอบ มอบ ผศ.คธาวุธ ศรียา กรรมการ จัดทำาข้อมูลรายละเอียดการเสนอปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563 ตามแนวปฏิบัติในการเสนอยกร่างข้อบังคับ 
หรือระเบียบตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยกำาหนด แล้วเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 
ในครั้งต่อไป 
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 6. เห็นชอบ มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดทำาข้อมูลรายละเอียดการเสนอปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2561 ตามแนวปฏิบัติในการเสนอยกร่างข้อบังคับหรือระเบียบตามที่
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยกำาหนด แล้วเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 

7. รับทราบการออกใบประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่
8. รับทราบแนวปฏิบัติในการเสนอ ยกร่างข้อบังคับหรือระเบียบตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย
9. รับทราบข้อมูลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจำา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุ

ราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2568
10. รับทราบ คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.476/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กรณีการจัดสรรงบประมาณ 

1.7 และ 1.5
11. รับทราบ กำาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

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


