การประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 1/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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5.14 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.15 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.16 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.17 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.18 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.19 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.20 การขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2560
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 1.1 แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประชุม วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
ในครั้ งนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รที่ อ ยู่ ในกระบวนการพั ฒ นาซึ่ งมี จ านวนมาก และมี ช่ ว งเวลาจ ากั ด
ในการดาเนินการ เพื่อให้ สามารถนาหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา
2560 นั้น และเพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็วภายใต้ข้อจากัดด้านเวลา
ดังกล่ าว จึ งจั ดแบ่ งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย เป็น 2 กลุ่ม ส าหรับการพิจารณาให้ ข้อแนะนา
ในวันประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ

ผลพันธิน
บางเขียว

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ

กลุ่มย่อยที่ 1
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา

เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(ประธานกลุ่มย่อย)
๒. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นายทนง
โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
อธิการบดี
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๒. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการกลุ่มย่อย)

รายชื่อหลักสูตรที่นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยที่ 1
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
9) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
10) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มย่อยที่ 2
1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด

จาปาทอง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการ
(ประธานกลุ่มย่อย)
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
สุ่นสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
11. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ(เลขานุการกลุ่มย่อย)

รายชื่อหลักสูตรที่นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยที่ 2
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
7) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
4.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ความเป็นมา
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาหมดวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
2. คณะกรรมการเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ าจึ ง ได้
ดาเนิ น การเลื อ กกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ ป ระจา โดยได้ ดาเนิ นการตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 ซึ่งได้กาหนดการออกเสียงเลือกในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
3. ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ทั้ง 4 คณะ มีดังนี้
1) ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
คณะครุศาสตร์
2) ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4) ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร
คณะวิทยาการจัดการ
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/ 2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และผ่ า น
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/๒๕๕9 เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2559
และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมวิสามัญ
สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
และการสื่ อสารองค์การ (หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลั กสู ตรดังกล่ าวได้ผ่ านการวิพ ากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/๒๕๕9 วั น อั ง คารที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ
ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการประชาสั ม พั น ธ์และการสื่ อสารองค์ การ (หลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ ประชุ มวิสามั ญสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ นชอบหลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการประชาสั มพั นธ์และการสื่ อสาร
องค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ าวได้ ผ่ า น
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
มติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั นที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เกษตรและเทคโนโลยี ก ารเกษตร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ า วได้ ผ่ า น
การวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเสนอที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิช าการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ครั้งที่ 8/๒๕๕9 เมื่อวันที่
23 สิ ง หาคม 2559 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วได้ พิ จ ารณ าแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะ
ก่ อ นน าเสนอหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วต่ อ สภาวิ ช าการ (ครั้ ง ที่ 1) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/ ๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไข
ก่ อ นน าเสนอขอความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2559 วั น ที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการก่อนนาเสนอมายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้มีการปรับ
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 11/2559
วัน ที่ 17 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2559 และนาเสนอสภาวิช าการเพื่อ กลั่น กรองการแก้ไข (ครั้ง ที่ 2)
ในคราวประชุมวิส ามัญ ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 15 ธัน วาคม 2559 โดยที่ ประชุมมีมติ เห็ น ชอบ
และให้ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก่ อ นน า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรและเทคโนโลยี การเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
จุ ล ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ าวได้ ผ่ านการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ผ่ า นคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิช าการระดับมหาวิทยาลั ย) ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอหลั กสูตร
ดังกล่าวต่อสภาวิช าการ (ครั้งที่ 1) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕9 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็น ชอบจาก
สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 วัน ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และให้ นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ ทรงคุณ วุฒิ และนาเสนอสภา
วิชาการก่อนนาเสนอมายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
และน าเสนอสภาวิชาการเพื่ อกลั่ นกรองการแก้ไข (ครั้งที่ 2) ในคราวประชุ มวิส ามัญ ครั้งที่ 1/2559
เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2559 โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ ง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์ห ลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้นาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
โดยสภาวิชาการมีมติรับทราบ และให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ
ร่วมกันทบทวนหลักสูตร เพื่อให้มีความโดดเด่น ก่อนนาหลักสูตรดังกล่าวกลับเข้ ามาเสนอสภาวิชาการ
อีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี การปรั บแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ มสภาวิ ชาการ ครั้งที่ 11/2559
เมื่ อวั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึ งขอน าเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มวิ ส ามั ญ ครั้ งที่ 1/2560 วั นที่ 16 กุ มภาพั นธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(5 ปี ) (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และผ่ า น
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (5 ปี ) (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
เป็ น ที่ เรี ย บร้อ ยแล้ ว จึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม วิส ามั ญ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุม วิส ามั ญ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมีม ติเห็ น ชอบ
และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ว น าเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ ประชุมวิสามั ญสภาวิชาการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิ ต
และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลั กสู ตรดังกล่ าวได้ผ่ านการวิพ ากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/๒๕๕9 วั น อั ง คารที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ
ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิช าการมีม ติเห็ น ชอบ และให้ แก้ ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมวิสามัญ
สภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวั น ที่ 15 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ ว
โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/๒๕๕9 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2559 และได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 12/2559 เมื่ อ วัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2559
โดยสภาวิช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ยดตามข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ว น าเสนอ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จิตวิทยา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559
เมื่ อวั นที่ 1 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุม วิส ามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพัน ธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.12 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิช าการระดับ มหาวิท ยาลั ย ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ น นาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมวิสามัญ
สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งขอน าเสนอต่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิส ามั ญ ครั้งที่
1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.13 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุ ศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และ
ได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่
4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ น นาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมวิสามัญ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
เป็ น ที่ เรี ย บร้อ ยแล้ ว จึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม วิส ามั ญ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.14 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
โดยสภาวิช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ยดตามข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ว น าเสนอ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั ่น กรองการแก้ไ ข ก่อ น น าเสนอขอความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ช าการ
ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึกษาปฐมวัย (หลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.15 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
โดยสภาวิช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ยดตามข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ว น าเสนอ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลั ก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ มวิ สามั ญ สภาวิ ชาการ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการประถมศึ กษา (หลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.16 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุ ศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ลปศึ กษา (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ ว และได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
โดยสภาวิช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ยดตามข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ว น าเสนอ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ มวิ สามั ญ สภาวิ ชาการ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.17 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบกราฟิ กและอิ นโฟ (หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560) หลั ก สู ต รดั งกล่ าว ได้ ผ่ านการวิ พ ากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพั ฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรศิล ปกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าออกแบบกราฟิ ก และอิ น โฟ (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี ก ารปรับ แก้ไขตามข้ อเสนอแนะจากมติ
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั กสู ตรศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบกราฟิ กและอิ น โฟ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.18 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาจี น (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) หลั ก สู ต รดั งกล่ า วได้ ผ่ านการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต รและผ่ า น
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ขก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามกรอบม าต รฐ าน คุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
เป็ น ที่ เรี ย บร้อ ยแล้ ว จึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม วิส ามั ญ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.19 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
สั งคมศาสตร์ เพื่ อการพั ฒ นา (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลั ก สู ต รดั งกล่ าวได้ ผ่ านการวิ พ ากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/๒๕๕9 วั น อั ง คารที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ
ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิช าการมีม ติเห็ น ชอบ และให้ แก้ ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมวิสามัญ
สภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวั นที่ 15 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งขอน าเสนอต่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิส ามั ญ ครั้งที่
1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.20 การขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลั กสู ตรดังกล่ าวได้ผ่ านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/๒๕๕9 วั น อั ง คารที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ
ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิช าการมีม ติเห็ น ชอบ และให้ แก้ ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 2/2560
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกราคม พ.ศ.2560
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนาคม พ.ศ.2560
20 เมษายน พ.ศ.2560
18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
21 กันยายน พ.ศ.2560
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2590
21 ธันวาคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑0.3๐ น. ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

