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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านนักศึกษา วันที่ ๑๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ  พ้ื น ที่ ก อ ง พั น ฝึ ก ส่ ว น ห ลั ง 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภ  รักษาพระองค์  เขต
พระราชทานในพระองค์ “วิภาวดี” 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย ส่ งผู้ แทนนักศึกษาจ านวน  
๒ ราย คือ 
  ๑ .  น า ย กิ ต ติ ศั ก ดิ์   โ พ ธิ์ ศ รี  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ 
  ๒. นางสาวศุภนิดา  พันธ์น้อย   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฝึกอบรม 
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ  ห ลั กสู ต รจิ ต อาส า ๙ ๐ ๔ 
“หลักสูตรพ้ืนฐาน” รุ่นที่ ๒/๖๒ เพ่ือให้เป็น
บุคลากรจิตอาสาแกนหลัก ซึ่ งจะมีหน้าที่
ส าคัญในการร่วมท าภารกิจต่าง ๆ และร่วม
การสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสา ปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1. กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี   
2. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ 
จังหวัดลพบุรี 

มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุน โดย  
น านักศึกษาที่มีฐานะยากจนและมีความ
ประพฤติดี เข้าร่วมรับทุนการศึกษา จ านวน 
๔ ทุน กับมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ 
จังหวัดลพบุรี 

๑. รองอธิการบดี            
ฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา 
๒. กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการพิธีไหว้ครู  พิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และกิจกรรม
ประชุมเชียร์รับน้อง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 
๑,๘๐๐ คน ช่วงเช้าจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   ๑) พิธีไหว้ครู เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดง
ความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์
อย่างจริงใจว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
ความรู้  ศิษย์ ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทาง
วิชาการ  จึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการ
ถ่ายทอดวิชา ความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทาง
ของการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านนักศึกษา 
      

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
               (ต่อ) 

   ๒) พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่ ง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุ ลย เดช  ท รงพระกรุณ าโป รด เกล้ าฯ 
พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ า
พระองค์ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย และ
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมาย
ว่า “คนของพระราชา” เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิ ได้ ที่ พ ระอ งค์ ท รงพ ระ เม ตตาแก่ ช าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
   ช่วงบ่าย มีกิจกรรมส าคัญ คือ  
    กิจกรรมประชุมเชียร์รับน้อง ซึ่ งเป็ น
กิจกรรม และกลไกที่ช่วยหล่อหลอม และ
กล่อมเกลาให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักและ
ศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย น าพานักศึกษาใหม่
มาร่วมท ากิจกรรมบนพ้ืนฐานของมิตรภาพ 
โดยปราศจากการแบ่งแยก ช่วยให้นักศึกษา
ใหม่มีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ในนาม
สถาบัน ความรักและความผูกพัน จะถูกถ่าย
โยงจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
เพลงสถาบัน เกมและกีฬา ฯลฯ ก่อนจะ
เชื่อมโยงไปสู่  “กิจกรรมประเพณี ” ที่ยึด
ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
     

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยมี
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้า
ร่วมโครงการจ านวน ๒๐๐ คน 
    เ พ่ื อ แ ส ด ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพ่ือประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทย ด้วยทรงเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาทในการบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขแด่อาณาประชาราษฏร์ และร่วมสืบสาน
พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 

1. กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    
2. เ ห ล่ า ก า ช า ด 
จังหวัดลพบุรี 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านนักศึกษา 
      

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
               (ต่อ) 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการ
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ โดยเชิญชวน
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่มีสุขภาพ
ดีร่วมท าความดี  บริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติและท าสิ่งที่ดีเพ่ือสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ วัดคลองสายบัว จังหวัดลพบุรี 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการแห่เทียนพรรษา 
โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน ถือเป็นพิธีกรรม
และประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่คนไทยมา
ยาวนาน ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่แสดง
ถึ ง ค ว าม เค า รพ นั บ ถื อ  แ ล ะ ร ะ ลึ ก ถึ ง 
องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นโอกาสที่ดี
ของนักศึกษาทุกคนที่ ได้มี โอกาสสืบสาน
ประเพณีไทย 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    
 

วันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 

มหาวิทยาลัย น านักศึกษาที่รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี  จ านวน ๑ ราย เข้าร่วม
กิจกรรม คือ นางสาวชุติมา  มาลัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    โด ยกิ จ ก รรม ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั กศึ ก ษ า
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้ าสู่ อาชีพ ใน พ้ืนที่  เป็ นการปลูก
จิตส านึก และสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุน ที่
จะส า เร็จการศึ กษา นั กศึ กษาทุ กคนไม่
เพียงแต่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่เล่าเรียนมา
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบกันด้วย ให้นักศึกษาทุน
เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือสังคม และส่วนรวม อีกทั้งยังช่วย
สร้างเครือข่ายการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ตลอดจนการปลูกจิตส านึก
และความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาทุน 
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    
2. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านนักศึกษา 
      

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี 

มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวง
มาลา และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวัน
ครบรอบ ๑๒๒ ปี ชาตกาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

1. อธิการบดี 
2 .  ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง 
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
๗๐ คน   
    เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกู ร ขึ้ น เป็ น
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง
ราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ 
    กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการ 
ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย
เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก ต้ น ไ ม้  กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณพ้ืนที่เขาพระ
ยาเดินธง ต าบลดีลั ง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

1 .  ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี    
2. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบริหาร วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดกาญจนบุรี 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  บันทึกเทป
รายการโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้ า อ ยู่ หั ว  เนื่ อ ง ใน โอ ก า ส วั น เฉ ลิ ม 
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

งานประชาสั ม พั น ธ์ 
กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562               
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  7/2562 เมื่อวันที่                      
21 มิถุนายน 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม    

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562              
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เอกสารหน้า 1 - 38) 

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

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

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

3.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษาภาคพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน  
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
  1. คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา    
ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต                    
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จ านวน 1 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

 
  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 255 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 143 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 112 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

  1.4 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ ผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
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  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562   

  1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุมเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2562  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562    

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 และวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562    

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 255 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาชีววิทยา 26 - 26 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 28 - 28 
รวมทั้งสิ้น 28 - 28 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 13 - 13 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน  20 - 20 
 2.1.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 - 3 
 2.1.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 38 - 38 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 8 1 9 

รวมทั้งหลักสูตร 8 1 9 
 2.3 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 63 64 

รวมทั้งหลักสูตร 1 63 64 
รวมทั้งสิ้น 47 64 111 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  3 - 3 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2 4 6 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 - 2 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 7 9 16 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 - 5 
  3.2.6 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 20 13 33 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 10 24 34 

รวมทั้งหลักสูตร 10 24 34 
รวมทั้งสิ้น 31 37 68 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

7 4 11 

  4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) 4 - 4 
  4.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  4.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 6 7 13 
รวมทั้งหลักสูตร 18 11 29 

รวมทั้งสิ้น 23 11 34 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 - 3 
  5.2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 - 4 
  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 12 - 12 
รวมทั้งสิ้น 14 - 14 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 143 112 255 
 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 255 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 

 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 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 255 คน            

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  สรุปเร่ือง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย และ
เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย                
ให้สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับที่ 2) ของสภามหาวิทยาลัย และนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของ
มหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยึดหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการน า
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
6 แผนงาน 10 ผลผลิต ดังนี้ 
 1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ มี 1 ผลผลิต คือ 
  1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี 4 ผลผลิต 
  2.1 ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2 ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  2.3 ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.4 ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 3. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม มี 1 โครงการ 
  3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มี 1 โครงการ 
  4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 5. แผนงาน ยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม มี 2 โครงการ 
  5.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 6. แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มี 1 โครงการ 
  6.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 
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 โดยมี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
                หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

พ.ศ. 2563 
งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 1.1  รายการค่ าใช้ จ่ ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

261.4141 23.7093 285.1234 

2. แผน งาน  พ้ื น ฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2 .1  ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

86.4180 5.8399 92.2579 

2 .2  ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
สังคมศาสตร ์

146.3812 23.6324 170.0136 

2.3 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.9980 - 3.9980 
2.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

- 18.6481 18.6481 

3. แผนงาน ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

3 .1  โ ค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

50.0000 - 50.0000 

4. แผนงาน ยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9.7554 26.2181 35.9735 

5. แผนงาน ยุทธศาสตร์
ก า รวิ จั ย แล ะก าร
พัฒนานวัตกรรม 

5.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

11.6068 - 11.6068 

 5.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ 

0.7800 1.0000 1.7800 

6. แผนงาน บูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

6.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 

5.0000 - 5.0000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 575.3535 99.0478 674.4013 
 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมกรณีพิเศษ ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2562 และคณะกรรมการ              
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี          
    
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2560 ได้มีมติ รับทราบแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 
และแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปี 2561 – 2565 นั้น ต่อมามหาวิทยาลัย               
ได้ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ แล้วนั้น 
  ด้วยสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงท าการทบทวนแผนการรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 ด้วยเหตุผลดังนี้ 
  1. การปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของคณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของผู้มีงานท า โดยพิจารณาจากผล           
การรับสมัครในอดีตที่ผ่านมาประกอบ 
 2. ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาที่มีงานท า มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือเป็น             
การตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3)   

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

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

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

 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดี              
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2562 ได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้มีผลเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย  โดยมี
สาระส าคัญ คือ ปรับปรุงแก้ไขให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลและรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเนื่องด้วย                   
การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นอ านาจหน้าที่ของ                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  
หาญกล้า รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์    
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 6) 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด   
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่      
ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

    “ข้อ ๕ (3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการ...” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  หาญกล้า รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ                
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 นั้น 
  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิ จการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562              
ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วน
ท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 
ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ งานธุรการและสารบรณ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
  2. คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังนี้ 
   (1) มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
   (2) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
   (3) มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิน่ 
   (4) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
   (5) มีสถานภาพทางสังคมซึ่งอ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  3. เมื่อสิ้นสุดวันและเวลาในการรับเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อ                    
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน                
1 คน คือ ดร.เพ็ญจันทร์  ศิริพานิชกร  
  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติที่ประชุม เห็นชอบให้ ดร.เพ็ญจันทร์  ศิริพานิชกร เป็น             
ผู้สมควรได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมอบฝ่าย
เลขานุการ ด าเนินการจัดท าประวัติโดยละเอียด ภาพถ่าย พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าประวัติให้ตรงตาม
คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ข้อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และแนบแบบให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือพิจาณาแต่งตั้งต่อไป  
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  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  ดร.เพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง โดยมี
ข้อมูลประวัติ และรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 9) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
 “มาตรา ๑๘ (10) แต่งตั้ งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
 “ข้อ 8 วรรคห้า ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้” 
 “ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทาบทาม
และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว 
 ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมข้อมูลประวัติ รายละเอียด ผู้ที่ได้รับการเลือก
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคน

เดิมที่พ้นจากต าแหน่ง และให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  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 7/2562 เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562                

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562 
 

  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 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 29)               
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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 5.3 รับทราบรายงานประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   
  สรุปเร่ือง  
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 256 1 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ให้หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินงานและสามารถน า ไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
สมควร  
  โดยรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษา ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานประจ าปี  2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
                  “มาตรา 31 อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  ... 
  (6) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ...” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  รับทราบรายงานประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
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