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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี 
------------------------ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
     1.1  เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2  เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
    2.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562               
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 2.2  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีพิเศษ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2  พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 4.3  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.4  พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 4.5  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี                    
ปีการศึกษา 2561 – 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบรายงานผลด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 5.2  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  5.3  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ..................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.1.2..................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
 
   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

วันที่ 19 – 21 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุม  
ชั้น 3 อาคาร 90 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และกองการศึกษา เทศบาลต าบลเขาพระงาม  
จัดอบรมส่ งเสริม พัฒ นาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับครู กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 2 ภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท 
ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรม ได้มีการ
พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และ
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
พั ฒ น าคุณ ภ าพ บุ ค ล าก รและผู้ เรี ย น สู่
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ เทศบาลต าบล 
เขาพระงาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ความ ร่ วม มื อ ท างวิ ช าก ารด้ าน ก ารจั ด
การศึกษาร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
2. ศูนย์ภาษา 
3. คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

งานกิจการ
นักศึกษา  

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่  30 “TRU 
GAMES” โดยมีสถาบันสมาชิกเข้าร่วมแข่งขัน 
6 สถาบัน ได้แก่ 
   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
   5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัล 
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่  30 “TRU 
GAMES” ดังตอ่ไปนี้ 

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา 
2. กองพัฒนา
นักศึกษา 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งานกิจการ
นักศึกษา (ต่อ) 

    1. ชนิดกีฬาฟุตบอล 
       ประเภททีมชาย 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
   2. ชนิดกีฬาฟุตซอล 
 2.1 ประเภททีมชาย 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 2.2 ประเภททีมหญิง 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
   3. ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 
 ประเภททีมชาย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
   4. ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 
 4.1 ประเภททีมชาย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
 4.2 ประเภททีมหญิง 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  
   5. ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ 
 5.1 ประเภททีมชุดชาย 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 5.2 ประเภททีมเดี่ยวชาย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)  
 5.3 ประเภททีมเดี่ยวหญิง 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
   6. ชนิดกีฬาเปตอง 
 6.1 ประเภทบุคคลเดี่ยวชาย 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
 6.2 ประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง 
  - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
 6.3 ประเภททีมคูช่าย 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
 6.4 ประเภททีม 3 ชาย 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 6.5 ประเภททีม 3 หญิง 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
 6.6 ประเภททีมคู่ผสม 
  - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
(ต่อ) 

 

   7. ชนิดกีฬาแบดมินตัน 
 7.1 ประเภทบุคคลหญิงเดี่ยว 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
 7.2 ประเภทบุคคลหญิงคู่ 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
 7.3 ประเภทบุคคลคู่ผสม 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
    สรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด 
 

มหาวิทยาลัย เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

1. มรภ.เทพสตรี 9 5 7 
2. มรภ.ร าไพพรรณี 4 7 4 
3. มรภ.พระนคร 4 6 9 
4. มรภ.พระนครศรี
อยุธยา 

3 2 4 

5. มรภ.ราชนครินทร ์ 2 2 7 
6. มรภ.วไลยอลงกรณ์ 8 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  26  - 27 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
เท ค โน โลยี ม ารา  UiTM 
วิทยาเขตเคด้า ประเทศ
มาเลเซีย 

     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดส่ง
นักศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการแข่งขันการ
ออกแบบนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ โดยผลการแข่งขัน นักศึกษาได้รับรางวัลที่สาม 
เหรียญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับสอง) มีรายชื่อดังนี้  
 1. นายจอม สอนสอาด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. นายอดิเทพ เทศเทียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. นายนราภัทร ศรีนวลโกต (ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  4. นางสาวลินนา รตันวฒันากุล (ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา 
2. รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน 
และวิเทศสัมพันธ์ 
3. ศูนย์ภาษา 
 

วันที่ 6 เมษายน 2562 
และวันที่ 8 – 9 เมษายน 
2562 ณ วัดกวิศราราม
ราชวรวิหาร อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ
ของจังหวัดลพบุรี ในพิธีจัดท าน้ าอภิเษก ณ วัดกวิศราราม
ราชวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
 1. วันที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ าจาก
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์และขบวนแห่น้ าศักดิ์สิทธิ์  
 2. วันที่ 8 เมษายน 2562 พิธีท าน้ าอภิเษก 
 3. วันที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภช
น้ าอภิเษก 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี
รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา 
3. ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
(ต่อ) 

 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลพบุรี  
ให้เป็นคณะท างานจัดขบวนแห่น้ าศักดิ์สิทธิ์  โดยส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และงาน
กิจการนักศึกษาของทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
นอกจากนี้  สาขานิ เทศศาสตร์  งานประชาสัม พันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี และศูนย์นวัตกรรม ได้เข้าร่วมเป็น
คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส าคัญครั้งนี้
ด้วยเช่นกัน 

4. กองพัฒนา
นักศึกษา 
5. คณะ 6 คณะ 

 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562           
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่                      
15 มีนาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 นั้น กรรมการได้ เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 3/2562 ดังนี้ 

  1. รายงานการประชุม หน้า 8 บรรทัดที่ 24 ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายงานการติดตามผล             
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
 ข้อความเดิม    
 “…เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน”  
 ข้อความท่ีขอแก้ไข   
 “…เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” 
 
 2. รายงานการประชุม หน้า 9 บรรทัดที่ 4 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการติดตามผล             
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ขอให้มีการตรวจสอบใหม่ 
 ข้อความเดิม   
 “…ให้ความส าคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการก ากับติดตามนักศึกษาที่มีคุณภาพ” 
  

 ฝ่ายเลขานุการ ไดพิ้จารณาข้อความแล้ว จึงเสนอแก้ไข ดังนี้  
 ข้อความท่ีขอแก้ไข    
 “…ให้ความส าคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการก ากับติดตามนักศึกษาให้มีคุณภาพ” 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562              
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 37) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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2.2  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีพิเศษ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562                
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ (หน้า 1 - 8) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................... ...................................
..................................................................................................................... ......................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  

3.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

3.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

3.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
   สรุปเร่ือง 

  4.1.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) สังกัดคณะครุศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 5 คน 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต 
และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  
  1. คณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 , วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 13 
มีนาคม 2562 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 , วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
และวันที่ 16 มีนาคม 2562 

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ จ านวน 5 คน เป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน           
4 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต             
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน  
   มหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน 
และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 
5 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  4.1.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 10 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 4 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562  
  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2562 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                   
ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2562  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
พิจารณ าให้ ความ เห็ นชอบ เสนอการให้ป ริญ ญ าบัณ ฑิ ตแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี                 
จ านวน 14 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
    1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 1 1 
  1.2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 1 2 3 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 
  2.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์ 2 - 2 
  2.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 - 2 
  2.1.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รวมทั้งหลักสูตร 6 2 8 
 2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 7 2 9 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10 4 14 
 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 14 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต                

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน และปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คน            
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................... .....................................................................................  
......................................................................................................................................................................... .....
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 4.2  พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 4 คน ประกอบด้วย  
 1. นางสาววรันญา  วิรัสสะ รหัส 56217090103  
  2. นางสาวพีมพ์ณิสร  ภาพิรมย์ รหัส 56217090105  
 3. นางสาวสายฝน  ชวรางพงษ์ รหัส 56217090118 
  4. นางสาววรารัตน์   เหมือนเพ็ชร รหัส 56217090126 
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แจ้งความประสงค์จะขอขยายเวลา
ศึกษาต่อ 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาได้ยื่นแบบค าร้องขอ
ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติการขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 3 
(กรณีพิเศษ) จากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562            
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2562 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ 6 (1) ได้ก าหนดว่า 
   “ข้อ 6 การขยายระยะเวลาการศึกษาต่อจะกระท าได้ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ            
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ ตอ้งอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
     (1) กรณีนักศึกษาได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว แต่อยู่ระหว่าง
การแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ และรอน าเสนอผลงานวิชาการ 
หรือรอตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยให้แนบหลักฐานแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และหนังสือรับรอง/รายละเอียดการน าเสนอผลงานหรือหนังสือรอการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ” 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 คน ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การประชุม (หน้า 1 - 20) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        อนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 คน ต่ออีก               
1 ภาคการศึกษา 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.3  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นั้น เพ่ือให้          
การบริหารงานของส านักงานและคณะต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
และเป็นไปตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย  
จึงได้จัดท าร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม) 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๑ การจัดตั้งการรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัยคณะ 
สถาบัน สํานักวิทยาลัยศูนยสวนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหทําเป็นกฎกระทรวง  

  การแบ งส วน ราชการ เป น สํ านั ก งาน คณ บ ดี  สํ านั ก งาน ผู อํ าน วยการและกอง  
สวนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเป็นประกาศกระทรวงและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
  การแบงส่วนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบ            
เทางาน ใหทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” 
  มาตรา ๑๘(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 
  มาตรา 18(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิต
วิทยาลัย คณะวิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว” 
    
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 อนุมัติร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................. .............................  
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 4.4  พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ได้ด าเนินการจัดท าร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพ่ือใหการรับคนพิการเขา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอร่างประกาศฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบ
มหาวิทยาลัย น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ปรับปรุงร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  และเสนอผ่าน
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย นั้น 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนอร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมกรณี
พิเศษ ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2562 สภาวิชาการมีมติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และการประชุมกรณีพิเศษ 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง ข้อก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ
มอบเลขานุการฯ ด าเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แล้ว
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย                
พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 23) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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 “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 “ให้สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับ
คนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสมโดยให้ค านึงถึงประเภทของความพิการด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และแจ้งคณะกรรมการเพ่ือทราบไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป” 
 3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 
  ข้อ 3 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ออกข้อก าหนดนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการ
รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส าหรับคนพิการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการด าเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552” 
  ข้อ 4 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษา
พิการเข้าเรียนของสถาบันเพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายจ านวนรับ หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะ/สาขาวิชา ที่จะ
เปิดรับ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น และแจ้งประกาศรับคนพิการเข้า
ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมส่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือทราบไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนดนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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 4.5  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 

  สรุปเร่ือง 
ตามที่มหาวิทยาลัย แจ้งแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 – 

2565 และแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภา
มหาวิทยาลัยมีมติรับทราบแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 – 
2565 และแผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565   

ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษาของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2561 
– 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ นั้น ปัจจุบัน
มีเหตุจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562 ตามตามนโยบายของรัฐ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) จ านวน 11 หลักสูตร 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตร 4 ปี) จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  

๒. ความต้องการในการเข้าศึกษาของนักศึกษาเปลี่ยนแปลง และเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายด้าน
การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา  

มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้านักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 1 – 5 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
“มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การ

วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

“มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้านักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี

การศึกษา 2562 – 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...…………………………….………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานผลด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งที่  3/2561  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ให้
กรรมการฯ มีอ านาจ หน้าที่ ตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ                
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 1. เสนอแนะนโยบายการด าเนินงานด้านการเงินและทรัพย์สิน ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบดุล และรายงาน
การเงินประจ าปขีองมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3. พิจารณากลั่นกรอง การก าหนดอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าปรับ และอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากนักเรียน นักศึกษา ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4. พิจารณาเสนอแนะอัตราการจ่ายเงินรายได้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอรายงาน
ผลการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหน้า 1 – 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
 รับทราบรายงานผลด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ....................  
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 5.2  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562                

 
มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................  

........................................................................................................................................... ...................................  

.............................................................................................. ................................................................................  
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 5.3  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่  ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  1. รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 และมกราคม 2562 (หน้า 1 - 55) 
  2. รายงานการรับ – จา่ยเงิน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 56 - 83) 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                         
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม 2561 ประจ าเดือนมกราคม 2562 และประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม                
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิ นของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ประจ าเดือนมกราคม 2562 และประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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