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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 1.1 แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประชุม วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
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 2/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 25 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.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๒. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการกลุ่มย่อย)

รายชื่อหลักสูตรที่นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยที่ 1
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ(เลขานุการกลุ่มย่อย)

รายชื่อหลักสูตรที่นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยที่ 2
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ผู้ประกอบการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่ านการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2560 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับ ปรุง หลั กสู ตรศิล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ 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
สภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ งขอน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิส ามั ญ ครั้ง ที่
2/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศ วกรรมไฟฟ้ าเครื่ องกลการผลิ ต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ าวได้ ผ่ าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิช าการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่
10 มกราคม 2560 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวัน ที่ 2 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมี มติ เห็ น ชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอียดตาม
ข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ว น าเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั ่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าเครื่ อ งกลการผลิ ต (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
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิช าการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่
10 มกราคม 2560 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ตสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิ ตและ
ออกแบบแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) โดยหลั กสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕59 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
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 ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ างประเทศ (นานาชาติ ) (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จระหว่ าง
ประเทศ (นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(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 และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่
4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร 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 ม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(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 และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และได้
นาเข้าที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม
แล้ว น าเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั ่น กรองการแก้ไ ข ก่อ นนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ นกรองเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึ งขอน าเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ ม วิ สามั ญ ครั้ งที่ 2/2560 วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั กสู ตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 3/2560
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 3/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑0.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

