
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 12/2557 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2557 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 นั้น สภามหาวิทยาลัย 

มีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557  

 2.  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

  2.1 ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 74 คน ไดแก 

        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

   -   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    28 คน 

   -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  1 คน 

   -   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  4 คน 

        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

   -   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 คน 

        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

   -   สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  1 คน 

        รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

   -   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  33 คน 

        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

   -   สาขาวิชาการจัดการ   4 คน 

   -  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  2 คน 

  2.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 48 คน 

  2.2  ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จํานวน 58 คน  

 3.  พิจารณาราง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 

  3.1 เห็นชอบหลักการ (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความ 

     ตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูภูมิภาค 

     อาเซียน/สากล 
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   ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสรางสรรคสูชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมขีดความสามารถดานบริการวิชาการสูชุมชน/ทองถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิภาค 

             อาเซียน/สากล  

   ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใตหลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากร

             ควบคูกับผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน 

  และขอใหนําขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับแกไข เพ่ือใหแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 ครบถวน สมบูรณ กอนนําเสนอสํานักงบประมาณ และรายงานตอ 

สภามหาวิทยาลัยทราบ 

  3.2  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 – 2558  

หากมหาวิทยาลัยฯ ยังมิไดดําเนินการประเมินผล ขอใหดําเนินการ ท้ังนี้ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 4.  เห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการรับ – จายเงิน ในการไปศึกษาดูงาน 

ของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) พ.ศ. .... 

 5.  อนุมัติขยายแผนการรบันักศึกษา ป พ.ศ. 2557 – 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555) จํานวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 

  1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  2)  สาขาวิชาพลศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  3)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  4)  สาขาวิชาภาษาไทย  ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  5)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  6)  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  7)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  8)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 40 คน เปน 60 คน 

  9)  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 50 คน เปน 60 คน 

 6.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ป) (หลักสูตร พ.ศ. 2548 ท่ีปรับปรุงหลักสูตร  

พ.ศ. 2553) จํานวน 5 สาขาวิชา (ครั้งท่ี 2) ดังนี้ 

  1)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร 

  2)  สาขาวิชาพลศึกษา    คณะครุศาสตร 

  3)  สาขาวิชาสังคมศึกษา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5)  สาขาวิชาคณิตศาสตร    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 7.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร จากเดิม นางสาววิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ เปลี่ยนเปน  

นางบุณยานุช  เฉวียงหงส 
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 8.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) ของหนวยจัดการศึกษา 

นอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

  8.1  เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน ไดแก 

   จากเดิม   1.  นายณพลพงศ  พันธฤกษ   

     2.  นางสาวอังคณา  อุดมพันธ 

     3.  นายประวิทย  ศรีศักดา 

   เปลี่ยนเปน 1.  นายเกษ  รถกล 

     2.  นายนิติภัทร  พูลเพ่ิม 

     3.  นายนราวุธ  ขําประสิทธิ์ 

  8.2  เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 คน ไดแก 

   จากเดิม   1.  นายณพลพงศ  พันธฤกษ   

     2.  นายประวิทย  ศรีศักดา 

     3.  นางนาฎยา  นุชนารถ 

     4.  นายชัยรัจน  มาตยานุมัตย 

   เปลี่ยนเปน 1.  นายเกษ  รถกล 

     2.  นายนิติภัทร  พูลเพ่ิม 

     3.  นายนราวุธ  ขําประสิทธิ์ 

     4.  นางสาวเกศรินทร  อุนเสนีย 

 9.  รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 

 10. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจายและยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2558 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ  

เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม 

 

 

 


