
 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่  2/2555 
วันที่  17  กุมภาพันธ์  2555   

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1  ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 
  มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

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

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2555  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2555  น้ัน  สภามหาวิทยาลัย            
มีมติในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  รับทราบการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ตั้งแต่วันที่  6  กุมภาพันธ์  2555  เป็นต้นไป   
 2.  รับทราบ  เรื่องสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553 – 2555 
“มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ 10 เร่ือง 
“การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการลงทุน” วันจันทร์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
กมลทิพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี้  ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ   
 3.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   ดังน้ี 

     3.1  ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน  30  คน  ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   5 คน 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 

 - สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   2 คน 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 

 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์               15 คน  
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) 

 - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               8 คน  
  3.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน      21 คน 
 3.3  ปริญญาบัณฑิต  นักศึกษาภาคปกติ  และ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน  50   คน 
 4.  เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2555  ในเดือนเมษายน 2555 จากวันที่  20  
เมษายน  2555 เป็น วันที่  27  เมษายน  2555  และครั้งที่ 5/2555  ในเดือนพฤษภาคม 2555 จากวันที่  25  
พฤษภาคม  2555 เป็น วันที่  17  พฤษภาคม  2555   
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 5.  เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  ปีงบประมาณ 2555 
 6.  อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  จากงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 137,120  บาท  
เพ่ือดําเนินการโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี            
พระพุทธบาท  ภาคการศึกษาท่ี  2/2554 
 7.  อนุมัติในหลกัการ กรอบคําของบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน  559.6485  ล้านบาท 
 8.  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย  ประจําปีงบประมาณ  2554  โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรมี
แนวทางสนับสนุนพัฒนานักวิจัย รวมทั้งขยายการทํางานวิจัยไปยังกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และควรเพ่ิมการ
ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กรด้วย 
 9.  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร  ประจําปีงบประมาณ  2554    
 10.  เห็นชอบในหลักการแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  โดยจะได้มีการพิจารณา
ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของธนาคารต่างๆ ที่เห็นว่าให้ผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ มากท่ีสดุ 
 11.  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจําปีการศึกษา 2553 ที่ได้
มีการปรับแก้จากเดิม  โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในฯ ใส่ไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ หรือจัดทําเป็นแผนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 12.  เห็นชอบหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
  -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
   -  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  สาขาวิชาภาษาจีน 
   -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
   -  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชาชีววิทยา 
   -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 13.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555  ประจําเดือนมกราคม  2555  ประเภทเงินบํารุงการศึกษา  เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ           
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร  เงินบัณฑิตศึกษา  และเงินรับฝากโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 14.  อนุมัติในหลักการ (ร่าง) นโยบายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับแก้ร่างนโยบายดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินฯ แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 15.  รับทราบรายงานประจําปี  2554  ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 


