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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/๒๕62 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.2 พิจารณาทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.3 รับทราบรายงานการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา               
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 4.3 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 4.4 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ. .... 
 4.5 พิจารณาอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน              
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง 
 4.6 พิจารณาการขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ๑๐ - ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมพระเพทราชา  
อาคารรัตนเทพสตรี 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน
อัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง  

ส านักงานอธิการบดี 

วันที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๖๒  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ  
๙๙ ปี  โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ ามหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานธรรม 
(ท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์, พระพุทธศิริพร 
และพระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตเทพสตรี) 
และบริเวณหน้าอาคารรัตนเทพสตรี 
เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีท าบุญ พระสงฆ์ทรง
สมณศักดิ์จ านวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์  อาคารรัตน 
เทพสตรี 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ ์
     - พิธีมอบทุนการศึกษา 
     - ถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา 
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม 
แบบค็อกเทล 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ฟังดนตรี สุนทราภรณ์ 

คณะกรรมการจัดงาน
วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 
๙๙ ปี 

ด้านผลิต
บัณฑิต 
      

วันที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
“ท าดีด้วยหัวใจ ท าใจให้พอดี” 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 

วันที่ ๑๑ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ วัดมะปรางหวาน  และ วัดโพธิ์เก้า
ต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจิตอาสา
พัฒนาวัด    

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี 

พิธี เปิ ดชมรม “กตัญญู คลับ” โดยความ
ร่วมมือระหว่าง มณฑลทหารบกที่ ๑๓ กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านผลิต
บัณฑิต (ต่อ) 
 

 

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยไท้ เหงียน  
ประเทศเวียดนาม 

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ได้แก่ ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดี               
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุธาสินี 
ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และทรัพย์สินและรายได้  ผศ.ดร.สัมฤทธิ์             
เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อ.ดร.สกุล ค านวณชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
ผอ .ศูนย์ภ าษา ลงนามความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยไท้ เหงียน ประเทศเวียดนาม              
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายสมาชิกถึง 
11 มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาถึง  55,000 คน  
มี นั กศึ กษ าน าน าชาติ  ถึ ง  1 ,0 0 0  คน                        
มีบุคลากรกว่า 4 ,400 คน เป็นอาจารย์ 
2,800 คน มีหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับตรี 
โท เอก หลายหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษา
และอาจารย์  โดยได้ลงนามความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและวัฒนธรรม 
ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์  ดังนี้ 
  1. MOA กับ มหาวิทยาลัยไท้ เหงียน (Thai 
Nguen Univetsity) ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น า ม 
ส านักงานใหญ่  
  2. MOA กับ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี 
(University of Technology) 
  3 .  MOA กั บ  วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ 
(International School) 
  4. MOA กับวิทยาลัยด้านภาษาต่างประเทศ 
(School of Foreign Languages) 
    รวมทั้ งห ารือแนวทางในการพัฒ นา
นักศึกษาและอาจารย์ ในด้านต่างๆ เช่น การ
ฝึกประสบการณ์อาชีพของนักศึกษาสาขา
บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและโรงแรม วิศว
อุ ตส าห กรรม  วิ ท ย าก ารคอม พิ ว เตอ ร์ 
ภาษาอั งกฤษ  ปฐมวัย  การแลก เปลี่ ยน
อาจารย์  การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม 
การท าหลักสูตรร่วม การท าวิจัยร่วมและ
ตีพิมพ์ผลงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

1. รองอธิการบดี               
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
2. รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และ
ทรัพย์สินและรายได้ 
3. ศูนย์ภาษา 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านนักศึกษา 
(ต่อ) 

 การให้ทุนนักศึกษา ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุนทุนการศึกษาและที่พัก จึงนับเป็น
โอกาสดีของมหาวิทยาลัยที่จะใช้เครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและ
อาจารย์ ให้มีทักษะทางวิชาชีพ ทักษะใน
ศตวรรษที่  21 และเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขนัต่อไป 

 

ด้านพัฒนา
ท้องถิ่น 

วันที่ 20 กันยายน 2562 
โดยจัดพร้อมกันในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ดังนี้ 
1. จังหวัดลพบุรี ณ อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2 . จั งห วัดส ระบุ รี  ณ  โรงแรม
สระบุรีอินน์  
3. จังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงแรม 
โกลเด้นดราก้อน 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการเผยแพร่ผลงาน  
การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือจัดแสดงผลงานการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขต
ความรับผิดชอบได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดย
ทุกจังหวัด เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด             
ทุกจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด และเชิญ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพ้ืนที่
ต่างๆ ของจังหวัด เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และผู้ ว่า
ราชการจังหวัดจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ทุก
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย  

1 . รอ งอ ธิ ก ารบ ดี 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น 
2 . รอ งอ ธิ ก ารบ ดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ
องค์การและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

ด้านบุคคล      วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุม ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และพนักงาน ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๖ ท่าน ดังนี้ 

๑. ผศ.ดร.ทิพวัลย์  ค าคง 
๒. ผศ.วันดี  เภาค า 
๓. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
๔. รศ.ดร.เอ้ือมทิพย์  ศรีทอง 
๕. ผศ.ดร.บุญล้อม  รักษาทรัพย์ 
๖. ผศ.ปวีร์นุช  พิริยเศรษฐ์ 
๗. ผศ.ดร.อุไร  เงินงอก 
๘. ผศ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ  
๙. นายสมภพ  เที่ยงธรรม 
๑๐.  นายสาโรจน์  เปรมมณี 
๑๑.  นายเหรียญทอง  ยาทา 
๑๒.  นางลออ  ท้าวลา 
๑๓.  นางรัตนา  ข าวงษ์ 
๑๔.  นางศุภลักษณ์  กระต่ายจันทร์ 
๑๕.  นางรัตนา  ทองเกษม 
๑๖.  นางภัทรวรรณ  โพธิ์สัมฤทธิ์ 

คณ ะกรรมการจั ด
ง า น มุ ทิ ต า จิ ต
เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562               
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่                      
16 สิงหาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นั้น กรรมการได้เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 9/2562 ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี / หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 4.2 / หน้า 14 / 
บรรทัดที่ 35 
 

“ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นายอนันต์  ภูมะธน” 
 

“ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(2) นายภูธร  ภูมะธน” 
 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/2562              

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 42) 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ..............................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  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 9/2562 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติ
สภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2562                

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 3.2 พิจารณาทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2562 เห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบ
มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด าเนินการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) ตาม
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 5 - 6) นั้น  
  ต่อมา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ               
ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๕)/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทผู้บริหาร แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตามที่  
มหาวิทยาลัยจัดส่งทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.๒) ซึ่งเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี และมีการปรับแก้ไขข้อความในช่องจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณ
แผ่นดิน ส าหรับต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการให้ระบุเฉพาะตัวเลขจ านวนต าแหน่ง และตัดค าว่า “ไม่เกิน” 
หน้าจ านวนต าแหน่งออก เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่ง         
ที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งต่อไป นั้น 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาใน
ประเด็นการก าหนดจ านวนต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวกฎหมายจัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนดไว้เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะพิจารณาก าหนดขึ้นตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมตามภารกิจที่แตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้เท่ากัน และโดยเฉพาะ
ต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งอาจพิจารณาก าหนดจ านวน
ต าแหน่งเป็นคราว ๆ ไป ตามแต่วาระและแนวทางการบริหารของผู้ที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี แต่ไม่ว่าสภา
สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดจ านวนต าแหน่งไว้เท่าใด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินได้ไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้ว  
  ดังนั้น เพ่ือมิให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบก าหนดจ านวนต าแหน่ง
รองหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ดังกล่าวไปยัง ก.พ.อ. ใหม่ทุกครั้งที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติปรับปรุงจ านวน
ต าแหน่งที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปรับเพ่ิมหรือปรับลดลงก็ตาม ก.พ.อ. จึงมีมติให้ก าหนดจ านวนต าแหน่ง
รองหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารส าหรับเป็นกรอบจ านวนต าแหน่งที่จะให้
มหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง จึ งให้ระบุจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิรับเงินประจ า
ต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน ส าหรับต าแหน่งรองอธิการบดีว่า “ไม่เกิน ๕” ส่วนผู้ช่วยอธิการบดี และ             
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าว่า “ไม่เกิน ๓” เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนตาม
ข้อความที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและลดขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง และจัดส่ง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมทั้งทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(ทบ.๒) ตามแนวทางที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขชื่อต าแหน่งในทะเบียนต าแหน่ง
ดังกล่าว ดังนี้ จากเดิม “ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก” และ “รองผู้อ านวยการ สถาบัน/ส านัก” แก้ไขเป็น 
“ผู้อ านวยการ” และ “รองผู้อ านวยการ” เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย 
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  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ ต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาทะเบียนต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               
ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๕)/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทผู้บริหาร 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 เห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมอบ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดส่งเอกสารตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕(๕)/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………..………………………
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 3.3 รับทราบรายงานการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี
หนังสือ ที่ อว 0227.1/ว 287 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สั่งการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จ านวน 1 คน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งแต่งตั้ งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  และตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท าหน้าที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ นั้น 
  มหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4082/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ า    
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562             
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการ ก.พ.อ. จ านวน 1 คน               
ที่ประชุมมีมติ  
  1. เห็นชอบ เสนอชื่อให้อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  2. มอบเลขานุการ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 คน ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
และเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 30 
สิงหาคม 2562 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ข้อ 5  
  “เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ”  
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕62 
วันเสาร์ที ่21 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
    รับทราบรายงานการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 3 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จาก
หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
  1.  คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
   1.1 คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษาในการประชุม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
   1.2 คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562                  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 4 คน ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา                
รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 คน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

 
  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 22 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 12 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 10 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง            
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
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  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 

   1.4 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

   1.5 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562   

   1.6 คณะกรรมการประจ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 2 – 3  กันยายน 2562    

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 
พิจารณ าให้ ความ เห็ นชอบ เสนอการให้ป ริญ ญ าบัณ ฑิ ตแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี                 
จ านวน 22 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 สาขาวิชาเคมี 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
รวมทั้งสิ้น 3 - 3 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 3 4 

รวมทั้งหลักสูตร 1 3 4 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 - 1 
 2.2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร 1 4 5 
รวมทั้งสิ้น 2 7 9 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 - 2 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการ 2 3 5 
  3.1.3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 6 3 9 
รวมทั้งสิ้น 6 3 9 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 12 10 22 
 

 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 22 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. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 22 คน            

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
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............................................................. ................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์              
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดการเปิดการเรียนการสอน ในเดือน
มกราคม 2563 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้บริหารมืออาชีพ            
มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารเชิงนวัตกรรม สามารถ
เลือกใช้องค์ความรู้ที่มีเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ และ              
มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานในหน้าที่  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยให้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายนต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 22) 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
  3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
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            พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

  สรุปเร่ือง 
 จากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสรุป ดังนี้  
 1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  

    มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  

     มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ตามมาตรา 62 เสร็จสิ้ นแล้ว ให้ รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบัน อุดมศึกษา  และให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
 2. กฎกระทรวงโดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 3 ให้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา               
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา                  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  โดยส านักงานมาตรฐานและ                 
ประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการให้ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ สถาบัน  
ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 โดยประเมินตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เดิม) 
ก าหนดไว้ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ วงรอบระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน  อยู่ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จ านวน 5 คน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (เดิม) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีผ่าน
การอบรม และมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นประธานประเมินฯ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)   

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 4 คน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ดังรายนาม
ต่อไปนี้ 
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     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
     (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการ 
     (3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ์ กรรมการ 
     (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล  แซ่โค้ว  กรรมการและเลขานุการ 
     (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงข า  กรรมการและเลขานุการ 
     (6) นางกมลชนก   โรจนกิจเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
      (7) นางภูมาดา   ผลนิโครธ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผลการประเมิน  
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.96  
   องค์ประกอบที่ 2 วิจัย    ระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.39  
   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00  
   องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00  
   องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.73  
   ภาพรวมของมหาวิทยาลัย    ระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 4.17  

โดย ระดับคุณภาพผลการประเมินระดับสถาบัน แบ่งเป็น  5  ระดับ ดังนี้ 
0.00 - 1.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50  การด าเนินงาน ระดับดี 
4.51 - 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 

   
  ทั้งนี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ได้ผ่าน                  
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม ๒๕62 และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2562 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
น าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานลงในระบบ CHE QA Online            
อันเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อไป            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 40) 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
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  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
  2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อไป 
  3. เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อส านักงานปลัดกระทรวง           
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………….......……………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 

  สรปุเรื่อง 
  ด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 ก าหนดว่า “คณาจารย์
พิเศษมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  
  (1) ศาสตราจารย์พิเศษ  
  (2) รองศาสตราจารย์พิเศษ  
  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
  (4) อาจารย์พิเศษ 
  ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง               
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีโอกาสใน
การเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ               
และศาสตราจารย์พิเศษได้  
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาแล้ว และมีมติ เห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์พิเศษ  และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. …. และมอบเลขานุการด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 – 3) 
  
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 วรรคสาม  
      “ … 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง               
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
           พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ พิเศษ  และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 

 

มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………......………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................... ...................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕62 
วันเสาร์ที ่21 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 4.5 พิจารณาอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน              
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ
กองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดไว้ว่า “ให้น าหลักเกณฑ์ และวิธีการ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการ
ก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงาน ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป” นั้น 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ยื่นเอกสารเสนอขอประเมินค่างาน            
เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
  ๑. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง          
ส่งรายละเอียดข้อมูลแต่ละต าแหน่งเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประเมินค่างานวิเคราะห์ คณะกรรมการประเมิน
ค่างานได้มีการประเมินโดยยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของต าแหน่งและแบบประเมินค่างาน 
ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   (๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   (๒) ความยุ่งยากของงาน  
   (๓) การก ากับตรวจสอบ  
   (๔) การตัดสินใจ 
  ๒. มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการตาม ข้อ ๑๔ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖0 มีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๔๙๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  โดยได้พิจารณาประเมินค่างานตาม ข้อ ๑ และได้เสนอผลการประเมินค่างานเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
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  3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  มีค าสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี                 
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนด
กรอบต าแหน่ง ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบผล 
การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการตามท่ีคณะกรรมการประเมินค่างานเสนอ 
  ๔. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๖๒ พิจารณาผลการประเมินค่างานและมีมติ เห็นชอบผลการ
ประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นต าแหน่งระดับช านาญการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรอบต าแหน่งต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติกรอบระดับต าแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕๒ 
ต าแหน่ง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 13) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการก าหนดระดับ
ต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
ทีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป           
พ.ศ. ๒๕๕๙    
  “ข้อ ๕ ให้น าหลักเกณฑ์ และวิธีการ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย          
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
๒๕๕๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงาน 
ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่ทีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป” 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  “ข้อ 15 เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดกรอบต าแหน่ง
ในหน่วยงานใดแล้ว ให้มีการประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบร่วมกันไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว” 
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  “ข้อ ๓๐ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้  
  … 
  (๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
           อนุมัติกรอบระดับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕๒ ต าแหน่ง 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………….......………….. 
.................................................................................................................................................................. ............  
..................................................................................................................... .........................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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 4.6 พิจารณาการขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ   
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ          
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้มีมติรับทราบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา 35 ราย          
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้พิจารณาเป็นไปตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
ที่ อว 0227.2(2)/185 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นั้น 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ             
ที่ อว 0227.2/ว 183 ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561      
โดยได้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้ก าหนดให้กรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็น สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาขอเพ่ิมเติม/แก้ไขสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาอีกครั้ง
หนึ่งได้ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก าหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพ่ิมเติม ส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียงเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 
  1. ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียงเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 
มิถุนายน 2561 
  ๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดขื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 
2562 ดังนั้น กรณีผู้ที่ก าลังจะเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาก าหนดชื่ อสาขาวิชาตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้เท่านั้น  
  3. ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดสาขาวิชาและ     
อนุสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น จากประกาศฉบับนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นกรณีไปได้ 
ทั้งนี้ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทุกๆ  6 เดือน 
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  4. ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประสงค์จะเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.   
ฉบับนี้  ให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1  ตุลาคม 2562                       
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
   4.1 สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีการก าหนดสาขาวิชา     
และอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ยังไม่
เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และกรณีผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ    
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะ
ขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ทั้งนี้ไม่รวมกรณีผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการ               
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้ 
   4.2 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม                 
พ.ศ. 2562 และออกค าสั่งเทียบเคียง/แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ 
ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก.พ.อ. จะถือว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ประสงค์จะ
ขอเทียบเคียงสาขาวิชา และหากผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องเป็นสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ จะถือเป็นการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
   4.3 กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาหรือการ
เทียบเคียงสาขาวิชา ให้พิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอได้ใช้ในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นๆ  
   ทั้งนี้  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิช าแล้ว ให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา และค าสั่งเทียบเคียง/แก้ไข สาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเสนอ ก.พ.อ. เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
  5. กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว
และอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ 

  มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4 โดยเร่งด่วน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 และจากการตรวจสอบ พบว่า ยังมีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่ยังไม่ได้มีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 256๑ อีกจ านวนหนึ่ง จึงขอสรุปการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาโดย
ล าดับ ดังนี้ 
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1. แจ้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีการก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งกรณีที่ยังไม่เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง               
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และกรณีที่เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ 
 2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี (ก.พ.ว.) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 2562 โดยแบ่งตามบัญชี
รายชื่อของข้าราชการ สายวิชาการ จ านวน 60 คน (ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 - 8)  และบัญชี
รายชื่อของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 26  คน (ตามเอกสารประกอบการประชุม   
หน้า 9 - 14)  ดังนี้ 

  (1) คณะวิทยาการจัดการ   
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 19 คน  
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 4 คน  
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 9 คน  
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 6 คน  
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 (3) คณะครุศาสตร์  
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 9 คน  
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 3 คน  
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่                 
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 (4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 15 คน  
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 7 คน  
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

      ทั้งนี้  มีบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอก าหนดสาขาวิชาใหม่ เพ่ิมเติมจาก
ประกาศ ก.พ.อ. เนื่องจากไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชาที่ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง การก าหนดชื่อการก าหนดขื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 256๒ ก าหนดไว้ 
จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สุขศึกษา) ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี สวยสะอาด 
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 (5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 4 คน  
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 5 คน  
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 (6) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 4 คน  
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 1 คน  
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 3. มหาวิทยาลัย ด าเนินการเสนอขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อการประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 2562 และน าเสนอ      
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวยสะอาด มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและจัดการทรัพย์สินและรายได้      
ไปประสานงาน เพ่ือที่จะก าหนดสาขาวิชาให้ถูกต้อง ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวยสะอาด ได้มีการทบทวน
การระบุสาขาวิชาใหม่เป็น สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ (6501) และอนุสาขาวิชา สุขศึกษา (650148)          
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
 

 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขอเทียบเคียงสาขาวิชา                  
ที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 60 คน  และประเภทพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 26 คน  
                           ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 63) 
  
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

“ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประสงค์จะเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
ฉบับนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.    

เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา       
ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบัน   
อุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 60 คน  และประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 26 คน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………................ 

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

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

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

........................................................................................................................................................................ ...... 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม 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 าเดือนกรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม 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 าเดือนกรกฎาคม 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

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

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

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

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

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

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


