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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 1.1 แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร  

 
ความเป็นมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2560  
ในครั้งนี้ เพ่ือพิจารณาหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาซึ่งมีจ านวนมาก และมีช่วงเวลาจ ากัด             
ในการด าเนินการ เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา 
2560 นั้น และเพ่ือให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็วภายใต้ข้อจ ากัดด้านเวลา
ดังกล่าว จึงจัดแบ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็น 2 กลุ่ม ส าหรับการพิจารณาให้ข้อแนะน า            
ในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 
 

การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

 
กลุ่มย่อยท่ี 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 เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
12. อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการกลุ่มย่อย) 
  

รายช่ือหลักสูตรที่น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยท่ี 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 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) 

  
รายช่ือหลักสูตรที่น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ กลุ่มย่อยท่ี 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) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
13) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  พ.ศ.2560  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
            
             
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
            
             
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.1 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา   
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต  - นักศึกษาที่เรียน     
ครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 6 รวมจ านวน 1,256 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณ าดั งกล่ าวน าเสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ย               
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,256 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน      
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 6 รวมจ านวน 1,256 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน   
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560       
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั ่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560      
เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรใหม่  พ .ศ . 2560) โดยหลักสูตรดั งกล่ าวได้ผ่ านการวิพากษ์หลักสูตร  และผ่ าน                 
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560      
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อน น าเสนอขอความเห็นชอบจาก           
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560      
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1.  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร  และผ่าน            
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้น าเข้า
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560      
เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ      
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้น าเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560      
เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน             
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560    
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณ ะครุศาสตร์  ได้ ด า เนิ นการ พัฒ นา/ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต         
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560      
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว       
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร       
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมวิสามัญสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่             
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมวิสามัญ  
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ   
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560   
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร       
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมวิสามัญสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ .ศ . ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมวิสามัญสภาวิชาการ                  
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม        
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้ งที่  2/2560 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ     
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน   
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่       
24 มกราคม 2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่            
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอ       
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมต ิ 
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ     
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม      
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.12 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม      
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร  
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  

กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่     
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.13 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559    
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว           
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.14 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  

กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560    
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.15 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณ ะวิท ยาศาสตร์และเทคโน โลยี  ขอน า เสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต          
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าว       
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕60     
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560       
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข                           
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  

กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560    
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.16 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร  และผ่าน            
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่  14/๒๕59 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2559         
และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั ่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560      
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว        
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.17 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง  
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ      
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้น าเข้า     
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมี มติ เห็ นชอบ  และให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้อ เสนอแนะ เพิ ่ม เต ิม แ ล ้วน า เส น อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560      
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว        
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.18 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน      
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560     
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมแล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั ่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.19 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร         
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.20 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร         
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม     
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.21 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ขอน าเสนอหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต            
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร         
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานค ุณ ว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.22 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ขอน าเสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต              
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร         
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม     
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานค ุณ ว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.23 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร            
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม     
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ ด า เนิ นการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสู ตร     
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.24 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร            
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕59 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม     
พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560     
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.25 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว     
และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)   
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ   
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560      
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560       
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.26 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี ขอน าเสนอหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้น าเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมี มติ เห็ นชอบ  และให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้อ เสนอแนะ เพิ ่ม เต ิม แ ล ้วน า เส น อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 ) ตามกรอบม าต ร ฐ าน ค ุณ ว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560   
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.27 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้น าเข้า        
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมี มติ เห็ นชอบ  และให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้อ เสนอแนะ เพิ ่ม เต ิม แ ล ้วน า เส น อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560       
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว         
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.28 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี  ขอน าเสนอหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้น าเข้า        
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมี มติ เห็ นชอบ  และให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้อ เสนอแนะ เพิ ่ม เต ิม แ ล ้วน า เส น อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั ่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก      
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560       
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว         
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
วาระท่ี 5.29 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี  ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕59 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และได้น าเข้า        
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสภา
วิชาการมี มติ เห็ นชอบ  และให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้อ เสนอแนะ เพิ ่ม เต ิม แ ล ้วน า เส น อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั ่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก      
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560       
เมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว         
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2560 วันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกร์ที่        24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีที่  15  มิถุนายน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีที่  19  ตุลาคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  พฤศจิกายน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕60 
เวลา ๑0.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             
 


