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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 1.1 แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร
ความเป็นมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 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
ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 24 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
12. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการกลุ่มย่อย)

รายชื่อหลักสูตรที่นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยที่ 1
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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 สาขาวิชาการตลาด
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
8) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา
10) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

11)
12)
13)
14)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.1 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
ความเป็นมา
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ ปริญญา
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียน
ครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 6 รวมจานวน 1,256 คน
การดาเนินการ
สภาวิ ช าการขอน าผลการพิ จ ารณ าดั ง กล่ า วน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,256 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มัติให้ป ริญ ญาแก่นิสิ ต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 6 รวมจานวน 1,256 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 5 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 นน าเสนอขอความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีก ารปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ.2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(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 และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 และได้
น าเข้าที่ ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข ก่ อ น น าเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ 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 โดยได้มีก ารปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(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 9/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้นาเข้า
ที่ป ระชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีก ารปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ (คณะกรรมการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่
ประชุม สภาวิช าการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าเคมี (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ 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 โดยได้มีก ารปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(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 รและผ่ า น
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2560
โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลั ก สู ตรกลั่ นกรองการแก้ ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณ ะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึกษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ นกรองเป็น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ า วได้ ผ่ านการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
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) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 และได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ (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 กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ า วได้ ผ่ านการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
และผ่ านการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมวิสามัญสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (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 ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ สภาวิ ช าการ
ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (หลั กสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่ อวันที่ 10 มกราคม
2560 และได้น าเข้าที่ป ระชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิ ช าการ ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาแอนิ เมชั่ นและดิ จิ ทั ลมี เดี ย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิช าการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560 และได้น าเข้าที่ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไข ก่ อ นน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2560) กรอบ
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
กลั่ น กรองเป็ น ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ตรดังกล่ าวได้ผ่ านการวิพ ากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 และได้น าเข้าที่ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมีมติเห็ นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว
นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.12 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา (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) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559 และได้น าเข้ าที่ ป ระชุ ม สภาวิช าการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมีมติเห็ นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว
นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ศึก ษา (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ 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 ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ศึ กษา (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.13 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุ ศ าสตร์ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และได้
น าเข้าที่ป ระชุม สภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อ วัน ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข ก่ อ นน าเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.14 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุต สาหกรรม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ตรดั งกล่ าวได้ ผ่ านการวิพ ากษ์ ห ลั กสู ต ร
และผ่ านการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่ อวันที่ 10 มกราคม
2560 และได้นาเข้าที่ป ระชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมีมติเห็ นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว
น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั กสู ตรกลั่ น กรองการแก้ ไข ก่ อนน าเสนอขอความเห็ น ชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณ 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 ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.15 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสู ตรดังกล่าว
ได้ผ่านการวิพากษ์ห ลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕60
เมื่ อวันที่ 24 มกราคม 2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวัน ที่ 2 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิช าการมี มติ เห็ น ชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอียดตาม
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
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 ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.16 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด
(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
วิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 14/๒๕59 เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2559
และได้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 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
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
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีก ารปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.17 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุ ศ าสตร์ ขอน าเสนอหลั ก สู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ กษา (หลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ าวได้ ผ่ านการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และผ่ านการกลั่ น กรอง
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้าที่ ป ระชุม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ (คณะกรรมการวิช าการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้า
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด ตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แ ล้ว น าเส น อ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 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 โดยได้มีก ารปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาพลศึ กษา (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.18 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั กสูตรดังกล่ าวได้ผ่านการวิพากษ์ห ลั กสู ตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ ป ระชุ มสภาวิช าการ 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 าเสนอ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั ่น กรองการแก้ไ ข ก่อ นน าเสนอขอความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ 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
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 น ที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.19 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ (หลั กสู ตรปรั บปรุ 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 านการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 และได้นาเข้าที่ป ระชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (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
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 น ที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.20 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอั งกฤษ (หลั กสู ตรปรั บปรุ 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 านการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุม สภาวิช าการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (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
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.21 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณ ะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (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) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย (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
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 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ.2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.22 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณ ะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (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) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 และได้น าเข้าที่ป ระชุม สภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย (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
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.23 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ (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) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2559 และได้น าเข้าที่ป ระชุม สภาวิ ช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชานาฏยศิ ลป์ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.24 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นาฏยศิ ลป์ ศึ กษา (หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560)โดยหลั กสู ต รดังกล่ าวได้ผ่ านการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
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) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕59 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2559 และได้น าเข้าที่ป ระชุม สภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว
นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิต สาขาวิช านาฏยศิล ป์ ศึกษา (หลั กสู ตรปรับปรุง 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 ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ วจึ งขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.25 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่ านการวิพากษ์ห ลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ ว
และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ
และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรนิติศาสตร
บั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง 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 โดยได้มีการปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เมื่ อวันที่ 2 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.26 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
วิทยาลั ยการดนตรี ขอน าเสนอหลั กสู ตรดุ ริยางคศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้นาเข้าที่
ประชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด ตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แ ล้ว น าเส น อ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
วิ ทยาลั ยการดนตรี ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าดนตรี ต ะวั น ตก (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามกรอบม า ต ร ฐ 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
สภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ
กลั่ น กรองเป็ น ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.27 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
วิทยาลั ยการดนตรี ขอน าเสนอหลั กสูตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิท ยาลั ย ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้ นาเข้า
ที่ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด ตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แ ล้ว น าเส น อ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
วิทยาลั ยการดนตรี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ดนตรีตะวันตกศึกษา (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 1/2560
เมื่ อวั นที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.28 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
วิ ท ยาลั ย การดนตรี ขอน าเสนอหลั ก สู ตรดุ ริ ยางคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิท ยาลั ย ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้ นาเข้า
ที่ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด ตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แ ล้ว น าเส น อ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั ่น กรองการแก้ไ ข ก่อ นน าเสนอขอความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
วิ ทยาลั ยการดนตรี ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีไทย (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 1/2560
เมื่ อวั นที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรีย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 5.29 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
วิ ท ยาลั ยการดนตรี ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ไทยศึ กษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิท ยาลั ย ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้ นาเข้า
ที่ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ด ตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แ ล้ว น าเส น อ
คณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั ่น กรองการแก้ไ ข ก่อ นน าเสนอขอความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
วิทยาลั ยการดนตรี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ดนตรีไทยศึก ษา (หลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวั นที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ไทยศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 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

