มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 5/๒๕65
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
--------------------------ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ นงานที่ส าคัญ ของมหาวิท ยาลัย ตามยุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ย
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และมอบอธิการบดีปรับการรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามพัน ธกิจหลักของมหาวิทยาลั ย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตกาลั งคน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
2. รับ รองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ ๔/2565 (การประชุมผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
3. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครัง้ ที่ 4/2565
4. รับทราบกาหนดการประชุม และแนวทางการจัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๑) อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 5 คน
๒) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 344 คน
6. เห็ น ชอบแต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่ งค้ ากลาง ด ารงต าแหน่ งคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
7. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. เห็ น ชอบแต่งตั้ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสิ นี ศิริโภคาภิ รมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริห าร เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการประเมิ น เพื่อ แต่งตั้ งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้น แทนคนเดิมที่ พ้ น จากต าแหน่ ง
โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
9. เห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง จานวน 2 คน ดังนี้
1) ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
10. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานทั้ง 4 แห่ง
1) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

-23) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวั ด
สุพรรณบุรี
4) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หนองช้างนอน
จังหวัดลพบุรี
เป็นการสอบทานกรณีพิเศษเรื่องศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11. เห็นชอบการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. มอบมหาวิทยาลั ย ทบทวนการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ มี ประสบการณ์ วิจัยเป็ น คณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ตามข้ อสั งเกตและข้อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
13. รับทราบรายงานประจาปี พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14. รับ ทราบการปรั บ แผนการรั บนักศึ กษา หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 จากเดิม 30 คน เพิ่มเป็น 35 คน
15. รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
16. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------

