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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/๒๕64    2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 16 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
 
4.6 
 
4.7 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ 
ก.พ.อ.ในระดับรองศาสตราจารย์ และในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ (ลับ)  
การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็น
ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. .... 
การพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 7/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.1 การพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.ในระดับ 

รองศาสตราจารย์ และในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ในระดับรองศาสตราจารย์ (ลับ) 

ความเป็นมา 
 1. คณาจารย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน  

1 ราย และเสนอขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย โดยมี
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

      1.1 การขอก าหนดต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์  
อัศวรัชต์โภคิน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (1108) 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

1.งานวิจัย เรื่อง . Power Consumption and Surface Quality Optimization 
of Cutting Condition for S50C Material in Turning Process using 
Means Utility Concept and Taguchi Method  
การเผยแพร่ : TNI Journal of Engineering and Technology.  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  
                  มกราคม – มิถุนายน 2563 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 70 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ อ 
การพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  เรื่อง “Science & Technology 
for Sustainable Future of Revolution Industry 4. 0 Era”  Industrial                       
LL Stamping Manufacturing to Enhance Production Efficiency in 
Thailand  
การเผยแพร่ : หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceedings)  
                  Pathumthani 7th PTU International Conference and Call for  
                  Paper, Pathumthan. 16 Feb , 2020, (p186-194) 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 
3. หนังสือ เรื่อง พื้นฐานวัสดุวิศวกรรม . 
การเผยแพร่ : ด้วยการจัดพิมพ์ โดยบริษัท พีเค แม็กซ์ดีไซน์ จ ากัด 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ  100 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 (2)และ (4) ด้วยปริมาณ
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “งานวิจัย 1 เร่ือง งานลักษณะอื่น 1 รายการ และหนังสือ 1 เล่ม โดยผลงานทั้ง 



3 รายการ ต้องมีคุณภาพอย่างน้อยในระดับดี” 
 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.งานวิจัย เรื่อง . Power Consumption and Surface Quality Optimization of 
Cutting Condition for S50C Material in Turning Process using Means Utility 
Concept and Taguchi Method  มีผลการประเมินระดับดี  
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ เรื่อง “Science & Technology for Sustainable 
Future of Revolution Industry 4 .0  Era”  Industrial LL stamping Manufacturing to 
Enhance Production Efficiency in Thailand  มีผลการประเมินระดับพอใช ้
3. หนังสือ เรื่อง พื้นฐานวัสดุวิศวกรรม  มีผลการประเมินระดับพอใช ้
 

สรุปผลการประเมิน ในภาพรวม :   ไม่ผ่ าน เกณ ฑ์การประเมิน  ในระดับ 
รองศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปี พ.ศ.2560 โดยวิธีท่ี 1 (2)และ (4)  

 
 

 
 1.2 การขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

ข้อมูลเดิมในการขอก าหนดต าแหน่งที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย                                            
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (1807) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
และ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 ภายใต้เงื่อนการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์                  
ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง และต าราอย่างน้อย 1 เล่ม โดยทั้ง 2 รายการ
ต้องมีคุณภาพอย่างน้อยในระดับดี” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. .งานวิจัย เรื่อง  Suitable Bamboo Species for Concrete Reinforcement to 
replace to replace reinforcing Steel. มีผลการประเมินระดับพอใช ้
2. ต ารา เรื่ อง การศึกษาการท างานอุตสาหกรรม ( Industrial Work Study). 
มีผลการประเมินระดับดี 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม :  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามประกาศ ก.พ.อ. 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556  

ผลการพิจารณา
ของสภา

มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2563วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติ   
ไม่อนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องจากผลงานทางวิชาการ 
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ก.พ.อ.ก าหนด 
 

 



ข้อมูลการด าเนินการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมิน 

มติสภา
มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 มีมติ 
1. รับเรื่องการขอทบทวนผลการประเมินผลงานประเภทงานวิจัย เรื่อง Suitable 

Bamboo Species for Concrete Reinforcement to replace to replace 
reinforcing Steel. 

2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ด าเนินการ 
ผลการ

พิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทบทวนผลการประเมินงานวิจัย เรื่อง Suitable Bamboo 
Species for Concrete Reinforcement to replace to replace reinforcing 
Steel. มีผลการประเมินในระดับพอใช ้
 

สรุปผลการทบทวนผลการประเมินงานวิจัย : งานวิจัยมีคุณภาพไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
ในประกาศ ก.พ.อ. 
 

 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2564             
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 เสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น 

 2.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
              1) พิจารณากรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด 

ในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์  อัศวรัชต์โภคิน 

   2) พิจารณากรณีการทบทวนผลการประเมินงานวิจัย ท่ีมีผลสรุปว่า งานวิจัยมีคุณภาพ 
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ 

3. สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ ก.พ.ว. และความเห็น
ของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 19 
สิงหาคม 2564 เพื่อโปรดพิจารณา 

1. พิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. 
ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์                     
    อัศวรัชต์โภคิน 

ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
(1108) 

  2. พิจารณาในกรณีการทบทวนผลการประเมินงานวิจัย ท่ีมีผลสรุปว่า งานวิจัยมีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์                    
    นาถรังสรรค์ 

ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(1807) 



 เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (6) สภาวิชาการมีอ านาจและ

หน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 5.2 การแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 ข้อ 5.2.3 ผลงานทางวิชาการ  

 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ข้ันตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
                    
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. ในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

2. ในกรณีการทบทวนผลการประเมินผลงานวิจัย ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

ท้ังนี้ ในปจัจุบันมีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 52.04 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 423 515 237 
(46.02 %) 

28 
 (5.44 %) 

3 
(0.58%) 

268 
(52.04%) 

 

               จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซ่ึงไม่ได้เป็นข้าราชการ 

และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2567  และอาจารย์  
ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 17 มกราคม 
พ.ศ.2567 โดยผู้บริหารท้ังสองรายจะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 2. ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และอาจารย์ 
ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือน
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการเพื่อท าหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารมหาวิ ทยาลัย 
โดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานในระดับเดียวกัน ท้ังนี้ 
โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2563 เรื่อง แต่งต้ังรองอธิการบดี  
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ 
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2563  
เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการและ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองอธิการบดี 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วให้
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 2. ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. .... และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการของมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 
17 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยท่ีประชุมมีมติรับทราบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  
และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี อาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ทวีศักด์ิ  จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ตรวจทานความถูกต้อง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง 
  3. ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. .... และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 8 
มกราคม พ.ศ.2564 โดยท่ีประชุมมีมิตเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  
และเห็นควรเพิ่มเติมหลักสูตรระดับหลังปริญญาเอก 
 4. คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 15 
มกราคม พ.ศ.2564 เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... และให้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 5. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2564 วันพุธที่ 7 
เมษายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... มอบฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ในการนี้ 
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดท าสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และจัดท าสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้
จัดท าสัญญาท้ังสองฉบับแยกจากกันและให้สอดคล้องกับร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. …. 
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... และสัญญาใหทุ้นพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. .... และสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.4 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 

ความเป็นมา 
 1. ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่น ค าขอต่อเวลา
ราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ 
 (2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 (3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 (4) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปี ท่ี
เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ียปีละไม่น้อย
กว่าสามเรื่อง ท้ังนี้ เฉพาะท่ีได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการเหลือ
เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ไม่ครบสามปี 
ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 2. คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพ ของหลักสูตร 
 3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ได้แต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ



เจ้าพระยา ท่ี 24/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามสาระส าคัญ
ในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น 
 
การด าเนินการ 

 1. ประธานกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการ   
สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ 2562 - 
2565 ของสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีผู้ได้รับการเสนอขอ
ต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ พบว่า สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้น
การต่อเวลาให้แก่ข้าราชการจะเป็นการเติมเต็มด้านอัตราก าลังดังกล่าว  
 1.2 คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 
  1.3 แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อ
เวลาราชการฯ พบว่า สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและมีปริมาณ
งานรองรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
  ท้ังนี้  ได้สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองฯ แนบไว้ท้ายวาระนี้แล้ว และมีเอกสารประกอบ 
การพิจารณา ดังนี้ 
  1. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 24/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้
มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 2.  สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 

19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  
5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 

19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  22  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กันยายน พ.ศ.2564 

10/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ.2564 
11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
12/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ.๒564 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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