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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/2565 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------------------- 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
9. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
17. นายศภุธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
18. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
6. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ... 
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กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี   ผู้ช่วยอธิการบดี 
4  อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผศ.อภิชาติ อาวจ าปา    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
6. นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย               

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จ านวนทั้ งสิ้น 21 คน กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  6 คน และกรรมการ                    
ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 15 คน กรรมการลาประชุม  1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  
โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วย                 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 เรื่องท่ีประธาน… 
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 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 

   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖5 โ ค ร ง ก า ร  “อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการพัฒนาโครงการ
บ ริก ารวิ ช าการ ป ระจ า ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด โครงการ “อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕” ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์  
 ๑. เพื ่อให้การด าเนินงานภายใต้โครงการบริการ
วิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาตาม
มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
 ๒. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณาจารย์เข้าใจใน
หลักการ แนวปฏิบัติ และวิธีด าเนินโครงการบริการ
วิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
   ๑) รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
   ๒) รศ .ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 
   ๓) ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๔) นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธาน
หอการค้าจังหวัดลพบุรี 
 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑. คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าเสนอโครงการ
ต าม ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ เ พ่ื อ ก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  ใน  ๔ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ คือ 
 ๑) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สู่  University as a Market place (จ า น ว น  ๑ ๙ 
โครงการ) 
 ๒) โครงการอาหารปลอดภัย  (จ านวน ๕ 
โครงการ) 

 
 
 

๓) โครงการ… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

  

  ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก (รวมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ
เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ) (จ านวน ๒ โครงการ) 
  ๔) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสามบุรี (จ านวน 
๔ โครงการ) 
 ๒. คณาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ  แนวปฏิบัติ และวิธีการด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. คณาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ โค ร งก าร  “อ บ รม ก าร
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “อบรมการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานภายใต้
โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๒ . เพ่ื อแลกเปลี่ ยนความรู้ จ ากผู้ ท รงคุณ วุฒิ  ในการให้
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
    โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
      ๑) รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์           
      ๒) รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน 
      ๓) ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 
      ๔) นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ 
 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ คน  
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจในกรอบคิด/หลักการ 
และตัวอย่างการปฏิบัติการที่ดีในการด าเนินการบริการวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจในด าเนินงาน
ของการจัดโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘) 

 

28 มกราคม... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
28 มกราคม 2565 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ

เป็นมืออาชีพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนา
นั กศึ กษ าสู่ ค วาม เป็ นมื ออาชีพ  เรื่ อ ง  พลั งงาน
แสงอาทิตย์กับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ศ.ดร.เสริม 
จันทร์ฉาย เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 
2565 เวลา 09.00 – 12 .00 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

28 มกราคม 2565 โครงการบริการวิชาการ  
ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็น
วิทยากรในโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ 
แสนสนุก ณ  โรงเรียนบ้ านพรมทิน  ในวันที่  28 
มกราคม 2565 ในหั วข้อ “การเรียนรู้ เกี่ ยวกับ
สารเคมีเบื้องต้น และธรณีวิทยาเบื้องต้น” 

29 - 30  มกราคม 2565 โครงการบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็น
วิทยากร ในโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ให้กับ รร.บรรจงรัตน์   ในระหว่างวันที่  29  - 30  
มกราคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.เทพสตรี 

30 มกราคม 2565 วิ ท ย า ก ร  เส ว น า วิ ช า ก า ร 
"การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
ลูกปัดหินจากแหล่งโบราณคดี
เส้นทางพรหมทินใต้ เส้นทาง
สุวรรณภูมิจากอดีต สู่อนาคต" 

อ.ดร.กรองแก้ว นิฆเนตร ร่วมเป็นวิทยากร เสวนา
วิชาการ "การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหินจาก
แหล่งโบราณคดีเส้นทางพรหมทินใต้ เส้นทางสุวรรณ
ภูมิจากอดีต สู่อนาคต" วันที่ 30 มกราคม 2565              
ณ หอประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2565 

อบรมการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ื อก ารตี พิ ม พ์ งาน วิ จั ย ใน
ว ารส ารน าน าช าติ ส าห รั บ
อาจารย์ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรม       
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารนานาชาติส าหรับอาจารย์ ในหัวข้อ Journal 
Journey: A Key to International Publication 
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2565 ณ ห้อง 301 
อาคาร 90 ปี โดยมีอาจารย์เข้าร่วม จ านวน 16 คน 
จากคณะต่าง ๆ 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษา 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการ
อบรมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง 

 
กุมภาพันธ์... 
2565 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
กุมภาพันธ์ 2565 ก า ร แ ส ด งค ว า ม ยิ น ดี ใน

ความส าเร็จของนักศึกษา 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี
กับนายวรายุทธ์ วงษ์สง่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาส
ได้รับรางวัลระดับประเทศ จ านวน 5 รางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัลนนทลีสยาม แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจ าปี 
2564 สาขาลูกผู้สร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ จาก สภา
องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยหม่อมหลวง                
ปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2564  
 2. รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี เนื่องใน
วัน เยาวชนแห่ งชาติ  ประจ าปี  2564 จาก ศูนย์ ให้
ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม เมื่อวันที่  20 กันยายน 
2564 ณ จังหวัดตรัง 
 3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์เพ่ือสังคมดีเด่น จาก สภา
องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสโมสร
ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศ
ไทย และสภาองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรม
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดย หม่อมราชวงศ์อ าไพ
พันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประธานในพิธี 
เมื่ อวันที่  8 มกราคม 2565 ณ  หอประชุมคุรุสภา 
กรุงเทพมหานคร 
 4. รางวัลพัชรภิวัฒน์ ครั้งที่  1 สาขาผู้ อุทิศตนเพ่ือ
สังคมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาไทยสู่
สากลอย่างมีมาตรฐาน จากสมาพันธ์ผู้ทรงคุณค่าของ
แผ่นดิน แห่งประเทศไทย หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา 
ภาณุ พันธุ์  พระราชปนัดดา ในสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 องค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 5. รางวัล เพชรเทพสตรี  ประจ าปี  2564 จาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 

25 - 27 มกราคม… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
2 5  - 2 7  ม ก ร า ค ม 
2565 

กรรมการตัดสินในการแข่งขัน
กิจกรรม สเต็มศึกษา 

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขัน
กิจกรรม สเต็มศึกษา ระดับ ปวช. และการประกวด
ผลงานสเต็มศึกษา ระดับ ปวส. [STEM EDUCATION]  
ในงาน “การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน” ระดับภาค  ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 
25 - 27 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  

7 มกราคม 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ ประเภทผลการเรียนดี , ประเภท                
จิตอาสา และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจ านวน 
47 ทุน เป็นจ านวนเงิน 151,500 บาท ณ ห้องลวะปุระ  
ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
17 กุมภาพันธ์ 2565 องคมนตรีตรวจ เยี่ ยมการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร 
คณบดีและรองคณบดี 6 คณะ และผู้น านักศึกษา ร่วมให้
การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี                
ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ระบบวิดี โอคอนเฟอร์เรนซ์ ) 
เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ด้านครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการปรับตัวส าหรับสถานการณ์
ภายหลังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการ
น าเสนอแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแผน
ด าเนินการโครงการพัฒนาการพัฒนาทักษะด้านอุปนิสัย  

 
 

ความสามารถ… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ต่อ) 
  ความสามารถเชิงสมรรถนะที่ช่วยให้สามารถท างานและ

สื่อสารกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (soft skills) ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมให้นักศึกษา 
มีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการ ได้แก่               
การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้าง
นวัตกรรม 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย               
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
   
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีวาระเพ่ิมเติม คือ วาระที่ 5.4 
พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง 
 วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 วาระท่ี 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่           
21 มกราคม 2565 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง จ านวน 1 เรื่อง 
 วาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย -ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน 4 เรื่อง 
 วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 วาระท่ี 5.2 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 วาระท่ี 5.3 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 วาระท่ี 5.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 7...   



- 9 - 
 

   ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ จ านวน 6 เรื่อง 
 วาระที่  7.1 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 วาระที่ 7.2 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 วาระที่ 7.4 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 วาระที่ 7.5 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการ 
ไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 วาระที่ 7.6 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
 ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวาระเพ่ิมเติม คือ วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  1/2565                 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 1/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  21 มกราคม 2565 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น  
  ในการนี้  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 39)   
   มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
1/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓...   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
  เลขานุการ น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ                      
ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย                      
ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                    
จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ 1/2565  โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้   
  1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 2  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 2 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 เรื่อง 
  5. หมวดอื่น ๆ จ านวน 4 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และใน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ 1/2565 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบณัฑิต 
  อธิการบดี น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
    ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 5 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม, 17 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม 2564 

 
 
 

2) กองบริการการศึกษา… 
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  2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 
  3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 5 คน ในการประชุมครั้งที่ 2/2565                 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

  4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 5 คน 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต                 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 5 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้  และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
   2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 140 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 80 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 60 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมกราคม 
2564 ดังนี้        

 1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 

 2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 

 3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 

 4) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 

 5) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 28, 31 มกราคม 2565 และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 140 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
1. คณะครุศาสตร์... 
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4.2 หลักสูตร... 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 
  2.1.2 สาขาวิชาสังคมศึกษา 12 - 12 

รวมทั้งหลักสูตร 13 - 13 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 13 1 14 

รวมทั้งหลักสูตร 13 1 14 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 29 2 31 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  2 - 2 
  3.1.2 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 
  3.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา  3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
รวมทั้งสิ้น 6 - 6 

4. คณะวิทยาการจัดการ  
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 140 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 

กรรมการสภา... 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  4.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 - 9 
  4.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 - 4 
  4.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 3 32 35 
  4.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
  4.2.6 สาขาวิชาการตลาด 14 - 14 

รวมทั้งหลักสูตร 32 32 64 
 4.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 19 21 

รวมทั้งหลักสูตร 2 19 21 
รวมทั้งสิ้น 36 51 87 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
          (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1 - 1 

  5.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
   (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต     
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

5 1 6 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 6 1 7 
 5.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - 6 6 

รวมทั้งหลักสูตร - 6 6 
รวมทั้งสิ้น 8 7 15 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 80 60 140 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 เอกสารการอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หน้า 14 บัญชี
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ระบุว่า “อนุมัติผลการศึกษา วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565” จึงเห็นว่าวันอนุมัติผลการศึกษา             
อาจมิใช่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบวันอนุมัติผลการศึกษา และปรับแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย   

1. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 5 คน 

2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 140 คน 
 

  หลังจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาวาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
มหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
การประชุมครั้งที่ผ่านมากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้เสนอให้การประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2565 ควรมีการพิจารณาเฉพาะวาระคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี เนื่องจากเป็น วาระที่ส าคัญ ดังนั้น จึงเห็นว่ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) ได้ด าเนินการมาเสร็จสิ้นแล้ว อาจเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไปได้ จึงเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเลื่อนการพิจารณาวาระที่ 5.2 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ                 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 –                
30 กันยายน 2564)  โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
    
 5.2 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 5.2 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
   ก่อนการพิจารณาวาระท่ี 5.3 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวาระแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี นั้น ขอให้จัดประชุมลับ และอนุญาตให้ผู้อยู่ในที่ประชุมลับได้ให้มีเฉพาะแต่นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ท าหน้าที่ควบคุมระบบการ
ประชุม เท่านั้น 
 
 
 
 

5.3 พิจารณา... 
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 5.3 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ที่ประชุมเห็นชอบให้ประชุมลับ   
 
 5.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   มติสภามหาวิทยาลัย  ที่ประชุมเห็นชอบให้ประชุมลับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพ่ือทราบ  
ได้มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น จึงเสนอให้น าเรื่องเพ่ือทราบ เสนอต่อ              
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้น าเรื่องเพ่ือทราบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งต่อไป จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
 1. วาระที่ 7.1 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 2. วาระที่ 7.2 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 3. วาระที่  7.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย                 
ด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวง                  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 4. วาระที่ 7.4 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 5. วาระที่ 7.5 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนิน 
ไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6. วาระที่ 7.6 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน               
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)     (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


