
 
ฉบับที่ 355 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (การประชุมระบบ Hybrid 
Meeting) นั้น สภามหาวิทยาลัย มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 หน่วยงาน ดังนี้

1) สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
2) กองพัฒนานักศึกษา ผลการดำาเนินงาน ปีการศึกษา 2565 - 2566

3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข
4. รบัทราบรายงานสรปุผลการดำาเนนิการตามมติสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีต้ังแต่การประชุม ครัง้ที ่1/2565 - ครัง้ที ่1/2566 

และมอบมหาวิทยาลัยเร่งรัดติดตามการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์ 
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

5. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แผน ข ภาคพิเศษ จำานวน 3 คน

6. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

1) เปลี่ยนแปลงจำานวนอาจารย์ประจำาหลักสูตร จากเดิม 15 คน เป็น 14 คน และปรับย้ายลำาดับใหม่
2) เปลี่ยนชื่ออาจารย์ประจำาหลักสูตร ราย ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ เป็น ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อหน้า 2

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 2/2566 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสำานกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี
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 อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นายสุรยุทธ ทองคำา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

1. นายสุรยุทธ ทองคำา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม

2. นางสาวนันทนา แจ้งสว่าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

2. นางสาวนันทนา แจ้งสว่าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม

3. นางสาวสุธิษา เชญชาญ
(อาจารย์ ดร.)

3. นางสาวสุธิษา เชญชาญ
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

4. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย
(อาจารย์ ดร.)

4. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

5. นางสุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
(อาจารย์ ดร.)

5. นางสุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

6. นางโสพิศ คำานวนชัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

6. นางโสพิศ คำานวนชัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม

7. นายฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

7. นายพรพจน์ จุลสวัสดิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม
(เปลี่ยนชื่อ)

8. นางสาวเสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

8. นางสาวเสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม

9. นางกุลชลี พวงเพ็ชร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.)

9. นางศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

10. นางศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

10. นางสาวสุธาสินี ศิริโภคมภิรมย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

11. นางสาวสุธาสินี ศิริโภคมภิรมย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

11. นางจิราวรรณ สมหวัง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

12. นางจิราวรรณ สมหวัง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

12. นางสาวสุกัญญา พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

13. นางสาวสุกัญญา พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

13. นางสาวอุษณี จิตติมณี
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

14. นางสาวอุษณี จิตติมณี
(อาจารย์ ดร.)

14. อาจารย์ภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

15. อาจารย์ภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์ ดร.)

7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล ดังนี้

1. วิชาเอกการตลาด 
1.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ จาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพิ่มศิริ เป็น อาจารย์จิระ ประสพธรรม 
1.2 เพิ่มวุฒิการศึกษา รายอาจารย์เสาวพร สุขเกิด บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2565 
1.3 ปรับตำาแหน่งทางวิชาการ รายอาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อหน้า 3
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อ่านต่อหน้า 4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม

2. นางสาววนิดา เพิ่มศิริ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2. นายจิระ ประสพธรรม
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง
(ทดแทน)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์ ดร.)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

2. นางสาววนิดา เพิ่มศิริ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2. นายจิระ ประสพธรรม
(อาจารย์)

คงเดิม

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์ ดร.)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

4. นางเสาวพร สุขเกิด
(อาจารย์)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2547
- บธ.บ. (การจัดการ) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2545

4. นางเสาวพร สุขเกิด
(อาจารย์)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2547
- บธ.บ. (การจัดการ) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2545
- บธ.บ. (การตลาด)
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2565

คงเดิม
(เพิ่มวุฒิการศึกษา)

5. นางสาวเสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
(อาจารย์ ดร.)

5. นางสาวเสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)

คงเดิม
(ปรับตำาแหน่งทางวิชาการ)

2. วิชาเอกการจัดการ 
เพิ่มวุฒิการศึกษา ราย อาจารย์นุชจรา บุญถนอม บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2565 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำาหลักสูตร

วุฒิการศึกษา (เดิม) วุฒิการศึกษา (ใหม่)

นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2548
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2546

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2548
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2546
- บธ.บ. (การจัดการ)
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2565
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อ่านต่อหน้า 5

 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล
3.1 เปลี่ยนแปลงลำาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร
3.2 ปรับตำาแหน่งทางวิชาการ รายอาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.3 เพิ่มวุฒิการศึกษา รายอาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ บธ.ม. (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางอรวรรณ แท่งทอง
(อาจารย์)

1. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ

และปรับตำาแหน่งทางวิชาการ)

2. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรี
(อาจารย์)

2. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์
(อาจารย์)
- บธ.ม. (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ

และเพิ่มวุฒิการศึกษา)

3. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์
(อาจารย์)
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541

3. นางอรวรรณ แท่งทอง
(อาจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางอรวรรณ แท่งทอง
(อาจารย์)

1. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ

และปรับตำาแหน่งทางวิชาการ)

2. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรีิ
(อาจารย์)

2. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์
(อาจารย์)
- บธ.ม. (การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ

และเพิ่มวุฒิการศึกษา)
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3. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์
(อาจารย์)
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541

3. นางอรวรรณ แท่งทอง
(อาจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

4. นางสาวสุธิษา เชญชาญ
(อาจารย์ ดร.)

4. นางสาวสุธิษา เชญชาญ
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

5. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย
(อาจารย์ ดร.)

5. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

6. นายพันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม
(อาจารย์ ดร.)

6. นายพันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม
(อาจารย์ ดร.)

คงเดิม

8. มอบมหาวิทยาลยัปรบัแกไ้ขแผนบรหิารจดัการความเสีย่งมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขอ้สงัเกต 
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป

9. รบัทราบบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒเิพือ่แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพจิารณาตำาแหนง่ทางวิชาการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ทำาหนา้ที ่
ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เฉพาะด้าน) โดยมคีณะกรรมการพจิารณาตำาแหนง่ทางวชิาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการพิจารณา
ตำาแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ (เฉพาะด้าน)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 1) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
2) ด้านการสอน

1) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
2) ด้านการสอน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ด้านการสอน ด้านการสอน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ วินัยกุล ด้านนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำานงไทย ด้านนวัตกรรม

10. รับทราบกำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้จัดการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------------------------------
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ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (การประชุมระบบ 
Hybrid Meeting) นั้น สภาวิชาการมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบ และมอบให้กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี นำาเสนอเรื่องการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 3 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อทำาการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอ และมอบกองบริการการศึกษาดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งต่อไป

3. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ได้แก่
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตตา  อินสมบัติ
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  วารี
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์
3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  ทองสอน
เปน็ประธานการสอบวิทยานิพนธข์องนกัศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา สาขาหลกัสตูรและการสอน ประจำาปกีารศึกษา 2565 โดยมอบ 

คณะครุศาสตร์ และสำานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
และดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งต่อไป

4. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน ได้แก่
4.1 ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคำา
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ
4.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  จันทิมา
เปน็ประธานการสอบวทิยานิพนธข์องนกัศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึ์กษา 

ประจำาปีการศึกษา 2565 โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้องครบถ้วน และดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งต่อไป

5. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ดังนี้

5.1 เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับเรื่อง

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 2/2566 (การประชุมระบบ Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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5.2 เห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูเทพ ประภากร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 
ซึ่งเป็นวันที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับเรื่อง

5.3 มอบให้ สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้มีฐานะตำาแหน่งทางวิชาการ ต่อไป

6. มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านตามประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รวมถึง 
ความเช่ือมโยงของการได้มาซ่ึงสมรรถนะของนักศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำาเร็จการศึกษาตามความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน 
และผู้มีส่วนได้เสีย และคำานึงถึงการตรวจสอบหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2565 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องกำาหนดให้นักศึกษาหรือผู้เรียนมีสมรรถนะที่ ต่างจากระดับปริญญาตรี 
ในสาขาเดียวกัน ตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ

7. เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ประจำาหลักสูตร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และเปลี่ยนแปลงช่ือของ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

7.1 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำาหลักสูตร ตาม มคอ.2 จากอาจารย์ประจำาหลักสูตรจำานวน 15 คน เป็น 
14 คน เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ เกษียณอายุราชการ

7.2 การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำาหลักสูตร เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ เปลี่ยนเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  จุลสวัสดิ์ เนื่องจากอาจารย์เปลี่ยนชื่อ

7.3 การปรับตำาแหน่งอาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม)
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่ หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.สุรยุทธ  ทองคำา 1. ผศ.ดร.สุรยุทธ  ทองคำา คงเดิม

2. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 2. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง คงเดิม

3. อ.ดร.สุธิษา  เชญชาญ 3. อ.ดร.สุธิษา  เชญชาญ คงเดิม

4. อ.ดร.สาวิตรี  จูเจี่ย 4. อ.ดร.สาวิตรี  จูเจี่ย คงเดิม

5. อ.ดร.สุนทรีย์  วิพัฒครุฑ 5. อ.ดร.สุนทรีย์  วิพัฒครุฑ คงเดิม

6. ผศ.ดร.โสพิศ  คำานวยชัย 6. ผศ.ดร.โสพิศ  คำานวยชัย คงเดิม

7. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ 7. ผศ.ดร.พรพจน์  จุลสวัสดิ์ คงเดิม (เปลี่ยนแปลงชื่อ)

8. ผศ.ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ 8. ผศ.ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ คงเดิม

9. รศ.ดร.กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 9. รศ.ดร.กุลชลี  พวงเพ็ชร์ *เกษียณอายุราชการ

10. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 10. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ คงเดิม (ย้ายลำาดับเป็น 9)

11. ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ 11. ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ คงเดิม (ย้ายลำาดับเป็น 10)

12. ผศ.ดร.จิราวรรณ  สมหวัง 12. ผศ.ดร.จิราวรรณ  สมหวัง คงเดิม (ย้ายลำาดับเป็น 11)

13. ผศ.ดร.สุกัญญา  พยุงสิน 13. ผศ.ดร.สุกัญญา  พยุงสิน คงเดิม (ย้ายลำาดับเป็น 12)

14. อ.ดร.อุษณี จิตติมณี 14. อ.ดร.อุษณี จิตติมณี คงเดิม (ย้ายลำาดับเป็น 13)

15. อ.ดร.ภาสกร  รอดแผลง 15. อ.ดร.ภาสกร  รอดแผลง คงเดิม (ย้ายลำาดับเป็น 14)

ทั้งนี้มอบคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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 8. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

8.1 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกการตลาด เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  เพิ่มศิริ
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และปรับเพิ่มตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำา
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

2. นางสาววนิดา เพิ่มศิริ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2. นายจิระ ประสพธรรม
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง
(ทดแทน)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์)

คงเดิม

อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

1. นางสาวสุกัญญา  พยุงสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม

2. นางสาววนิดา เพิ่มศิริ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

2. นายจิระ ประสพธรรม
(อาจารย์)

เปลี่ยนแปลง
(ทดแทน)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์)

3. นายภาสกร รอดแผลง
(อาจารย์)

คงเดิม

4. นางเสาวพร สุขเกิด
(อาจารย์)

4. นางเสาวพร สุขเกิด
(อาจารย์)

คงเดิม

5. นางสาวเสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
(อาจารย์)

5. นางสาวเสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม
(ปรับตำาแหน่งทางวิชาการ)

8.2 การขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในวิชาเอกต่าง ๆ ดังนี้
วิชาเอกการจัดการ

อาจารย์ / วิชาเอก วุฒิการศึกษา (เดิม) วุฒิการศึกษา (ใหม่)

นางนุชจรา บุญถนอม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำาหลักสูตร

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2548
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2546

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2548
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2546
- บธ.บ. (การจัดการ)
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2565

อ่านต่อหน้า 9
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ / วิชาเอก วุฒิการศึกษา (เดิม) วุฒิการศึกษา (ใหม่)

นางเพ็ญนภา  จุมพลพงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำาหลักสูตร

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541

- บธ.ม. (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เชิงกลยุทธ์) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541

วิชาเอกการตลาด

อาจารย์ / วิชาเอก วุฒิการศึกษา (เดิม) วุฒิการศึกษา (ใหม่)

นางเสาวพร  สุขเกิด
อาจารย์ประจำาหลักสูตร

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2547
- บธ.บ. (การจัดการ)  
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2545

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2547
- บธ.บ. (การจัดการ)  
  มหาวิทยาลัยพายัพ 2545
- บธ.บ. (การตลาด)
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2565

8.3 การขอปรับตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้
วิชาเอกการตลาด

อาจารย์ ตำาแหน่งทางวิชาการ (เดิม) ตำาแหน่งทางวิชาการ (ใหม่)

นางสาวเสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ ตำาแหน่งทางวิชาการ (เดิม) ตำาแหน่งทางวิชาการ (ใหม่)

นางสาวนฤมลวรรณ  สุขไมตรี อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.4 การขอเปลี่ยนแปลงลำาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางอรวรรณ แท่งทอง*
(อาจารย์)

1. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรี**
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ /

ปรับตำาแหน่งทางวิชาการ)

2. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรี**
(อาจารย์)

2. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์***
(อาจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ / ปรับคุณวุฒิ)

3. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์***
(อาจารย์)

3. นางอรวรรณ แท่งทอง*
(อาจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)
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 อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ประจำาหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำาหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ

1. นางอรวรรณ แท่งทอง*
(อาจารย์)

1. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรี**
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ /

ปรับตำาแหน่งทางวิชาการ)

2. นางสาวนฤมลวรรณ สุขไมตรีิ**
(อาจารย์)

2. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์***
(อาจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ / ปรับคุณวุฒิ)

3. นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์***
(อาจารย์)

3. นางอรวรรณ แท่งทอง*
(อาจารย์)

คงเดิม
(ย้ายลำาดับ)

4. นางสาวสุธิษา เชญชาญ
(อาจารย์)

4. นางสาวสุธิษา เชญชาญ
(อาจารย์)

คงเดิม

5. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย
(อาจารย์)

5. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย
(อาจารย์)

คงเดิม

6. นายพันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม
(อาจารย์)

6. นายพันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม
(อาจารย์)

คงเดิม

ทั้งนี้ มอบคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

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

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

QR Code
ประมวลภาพการประชุม

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่  2/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

1. รับทราบ การลาประชุมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยมีการแก้ไข 

อ่านต่อหน้า 11



11

 
ฉบับที่ 355  ปีการศึกษา 2565  วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

3. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและมอบฝ่ายเลขานุการ 
เพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

4. เห็นชอบ มอบ ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง และ ผศ.คธาวุธ ศรียา จัดทำาข้อมูลสรุปตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการในประเด็นค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษซึ่งตำาแหน่งวิชาการ 
ตามแบบฟอร์มการเสนอขอปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5. รับทราบ ร่างกฎกระทรวงการกำาหนดค่าจ้างขั้นต่ำาและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
พ.ศ. ...

6. รับทราบ กำาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

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


