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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/๒๕60 

วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. อาจารย์อภิญญา หนมูี ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ

    
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ติดภารกิจ 
3. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ  

     

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ปั้นหุ่น ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงส์ทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๔. อาจารย์ ดร.เพียรทิพย์ โรจนปุณยา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. อาจารย์ ดร.กรกฏ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๗. อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๘. อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติปัญญา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๙. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๐. อาจารย์เกษม ตริตระการ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๑. อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๒. อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๓. อาจารย์ปาริชาติ ม่วงศิริ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๔. อาจารย์วิมลพรรณ  ปานช่วย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๕. อาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๖. อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๗. อาจารย์ปิยะฉัตร ปานเพชร ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๘. อาจารย์ธนัช กรศุภกิจ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๙. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๐. อาจารย์สุภาพร ปริญญาเศรษกุล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๑. อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๒. อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๓. อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๔. อาจารย์พิศิษฐ์ ช านาญนา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๕. อาจารย์ภาวนา กังเตีย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๖. อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๗. อาจารย์เชาว์มนัส ประภักดี ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๘. อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๒๙. อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๓๐. อาจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม   
๓๑. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๓๒. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑0.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาหลักสูตร
ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาซึ่งมีจ านวนมาก และมีช่วงเวลาจ ากัดในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถน าหลักสูตรดังกล่าว
ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา 2560 นั้น และเพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นไปอย่างรอบคอบและ
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รวดเร็วภายใต้ข้อจ ากัดด้านเวลาดังกล่าว จึงจัดแบ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็น 2 กลุ่ม ส าหรับการพิจารณา
ให้ข้อแนะน าในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม
อย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี ้
  (1) แนวทางในการพิจารณาหลักสูตรต้องพิจารณาถึงทิศทางนโยบายการพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยในช่วง 15 ปี ซึ่งตามข้อมูลการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามรูปแบบที่ สกอ. ก าหนดแล้ว และต้องพิจารณาในส่วนของจ านวนหลักสูตรและจ านวนรับนิสิตนักศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอไปยัง สกอ. ด้วยเช่นกัน รวมถึงพิจารณาจ านวนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จ านวน
นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติส าเร็จการศึกษา และจ านวนนิสิตนักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรต่างๆ และศักยภาพ
อาจารย์ของแต่ละหลักสูตร  

(2) การจัดท าหลักสูตรใหม่ควรค านึงถึงจ านวนผู้ที่จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา 
ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนลดลง มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนส าหรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย  

(3) มหาวิทยาลัยควรน าข้อมูลที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในโครงสร้างของการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางการวิจัยหลักสูตรฝึกหัดครูในอนาคตส าหรับศตวรรษที่ 21 มาเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าหลักสูตรใหม่
และการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพราะเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ใน 5 ปีข้างหน้า หลักสูตรจึงควรเป็นหลักสูตร
ที่มีความทันสมัยส าหรับอนาคต  

(4) หลักสูตรแต่ละหลักสูตรควรเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

(5) มีการตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน หากมีความซ้ าซ้อนกันควรปรับให้เหลือหลักสูตรเดียว  

(6) หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องค านึงถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในอนาคตด้วย 
(7) ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เนื่องจากปัจจุบันสถาบัน

การอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วไปมีการเปิดสอนจ านวนมาก 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
26 มกราคม พ.ศ.2560  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีแก้ไขในหน้า 8 ข้อ 3) บรรทัดที่ 7 จากค าว่า “โดยไม่มีผลบังคับ
ย้อนหลัง” เป็น “โดยให้มีผลบังคับย้อนหลัง” 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ตามที่ไดม้ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา 

ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน 
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 6 รวมจ านวน 1,256 คน จึงได้น าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,256 คน 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควรมีการติดตามบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีให้ศึกษาต่อและรับเข้าท างานเป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย 
 (2) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดุษฎีนิพนธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
  

มติท่ีประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2558  
ครั้งที่ 1 - 6 รวมจ านวน 1,256 คน 
 

5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.2560) 
  5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
  5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
  5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  5.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.12 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 



๕ 

 

  5.13 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.14 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.15 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.16 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  5.17 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  5.18 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  5.19 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.20 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.21 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  5.22 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  5.23 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.24 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.25 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.26 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.27 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.28 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  5.29 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
สรุปเรื่อง 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
และวิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี ้



๖ 

 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 โดย
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้
ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 
และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการ
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 และ
ได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมวิสามัญสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 



๗ 

 

พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมวิสามัญสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ.2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.256โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่
ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.256โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2529 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ.2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.256โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



๘ 

 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่
ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.256โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

15) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

18) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

19) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 โดย
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

20) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 



๙ 

 

และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดย 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

21) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 โดย
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

22) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.
2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  23) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.
2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  24) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 และ
ได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมี
มติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  25) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  26) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



๑๐ 

 

  27) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  28) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
และวิทยาลัยการดนตรี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
ดังนี้ 
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  15) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  18) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  19) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  20) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  21) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  22) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 



๑๑ 

 

  23) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
  24) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  25) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  26) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  27) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  28) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม
อย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี ้

(1) ควรปรับการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรด้วย  

(2) ควรมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามรูปแบบและปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย  
(3) ควรใช้ภาษาทางวิชาการให้ชัดเจนและถูกต้องตามราชบัณฑิตยสภา เช่น ค าว่า “กระแสโลก” 

ควรแก้ไขเป็น “กระแสโลกาภิวัตน์” “เรียนฟรี 12 ปี” แก้ไขเป็น “ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” เป็นต้น  

(4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของ KPI (Key Performance Indicator) ในหลักสูตร 4 ปี ต้องมี 
ปีที่ 5 หรือในหลักสูตร 5 ปีต้องมีปีที่ 6 ด้วย  

(5) มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบรูปแบบของเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร  

(6) ควรพิจารณาหลักการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องระบุให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
โดยเขียนเรียงด้าน แต่ละข้อไม่ควรน าแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้มาเขียนรวมกัน 

(7) ตรวจสอบรายวิชาที่มีทักษะการปฏิบัติควรระบุในรายวิชาให้ชัดเจน และต้องมี มคอ .4
ประกอบด้วย 

(8) ควรตรวจสอบความถูกต้องในหมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชาเฉพาะ ข้อ 1 การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา คือกิจกรรมที่ไม่สามารถระบุรายวิชาได้ เช่น จิตส านึกสาธารณะ โครงการเข้าค่าย 
เป็นต้น เนื่องจากหลายหลักสูตรเขียนรวมข้อมูลระหว่างกิจกรรมการเสริมหลักสูตรกับกิจกรรมที่อยู่ในการจัดการเรียน
การสอน 

(9) การเขียนมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละด้าน ไม่ควรแยกเป็นวิชาแกนและวิชาบังคับ ควรรวมเป็นข้อ
เดียวกัน เพราะท าให้ภาพรวมของแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชามีความ
รับผิดชอบไม่ครอบคลุมในแต่ละข้อ  

(10) ควรปรับการเขียนหลักการและเหตุผล โดยเขียนตามความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การเขียน
วัตถุประสงค์ 

(11) หลักสูตรทุกหลักสูตรควรท าความเข้าใจในการจัดท างบประมาณ เนื่องจากการที่รายจ่ายสูงกว่า
รายได้ จึงไม่ควรน าค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาค านวณด้วย ควรค านวณเฉพาะงบด าเนินงานและ
พิจารณาความสอดคล้องของรายรับ-รายจ่ายด้วย 

(12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นๆ 
โดยอาจเพิ่มเป็นวิชาเลือกของแต่ละสาขาวิชา เช่น นวัตกรรมการทางการสอน เทคนิคการถ่ายทอด เป็นต้น 
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(13) ควรปรับแก้การเขียนค าอธิบายรายวิชา ในภาษาไทยโดยตัดค าว่า “เช่น” “เพื่อ” “โดย” ออก 
และภาษาอังกฤษควรปรับเป็นวลีทั้งหมด  

(14) ควรส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ 

(15) รายวิชาที่เป็นการปฏิบัติควรเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ละเอียดว่ามีการปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นสามารถน าไปใช้ในการสอน และจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 

(16) ควรตรวจสอบการใช้ค าให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(17) ควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรง

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ กรณีที่มีคุณวุฒิไม่ตรงให้
พิจารณาประสบการณ์ประกอบได้เช่นกัน 

(18) ควรตรวจสอบการระบุปีการศึกษา หรือ ปี พ.ศ. ให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ใช้
ค าว่า “ปีการศึกษา” และตัดค าว่า “พ.ศ.” ออก 

(19) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย เช่น ช่ือสาขาวิชาต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และค าว่า “principle” ต้องเติม 
“s” เป็นต้น 

(20) ควรตรวจสอบการระบุเกียรตินิยมของอาจารย์ โดยไม่ต้องระบุอันดับของเกียรตินิยม 
(21) ควรตรวจสอบผลรวมของจ านวนหน่วยกิตในแผนการเรียนให้ถูกต้อง 
 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสตูร
ในแต่ละหลักสูตร สรุปได้ดังนี ้

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1) ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาและรหัสวิชาให้ตรงกันระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
3) ควรเรียงล าดับรหัสวิชาให้เป็นระบบ 

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
1) ควรตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าวิชาชีพครูให้ถูกตรงตามเกณฑ์ของ สกอ . หรือตัด

ข้อมูลอาจารย์ประจ าวิชาชีพครูออกทั้งหมดเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ 
2) ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาและรหัสวิชาให้ตรงกันระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3) ควรปรับแก้อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้ตรงกับหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตและให้เพิ่มเติมอาชีพครู นักฝึกอบรม เป็นต้น 
4) ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรเป็นอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เช่น 

รายวิชาสัมมนาส าหรับครูชีววิทยา และรายวิชาโครงงานวิจัย เป็นต้น 
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรมีการเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้พื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อน าไปสู่นวัตกรรม 4.0 
รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา (STEM) 

2) ควรปรับแก้ด้านงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
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3) ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาและรหัสวิชาให้ตรงกันระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาและรหัสวิชาให้ตรงกันระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2) ควรมีการเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้พื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อน าไปสู่นวัตกรรม 4.0 
รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา (STEM) 

3) ควรปรับแก้ด้านงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
4) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
5) ควรปรับแก้มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะไม่ควรแยกผลการเรียนรู้เพราะจะ

ส่งผลให้แผนที่กระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชามีช่องว่างมาก   
6) ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการสอนให้มีความโดดเด่นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่ 
7) ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรเป็นอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เช่น 

รายวิชาสัมมนาทางการศึกษาและวิจัยทางเคมี รายวิชาโครงงานเคมี รายวิชาการจัดห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน 
รายวิชาวิจัยทางเคมีส าหรับครู เป็นต้น  

8) เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงยังไม่ควรมีปัญหานิสิตแรกเข้า หรือปรับการเขียนเป็นจากการ
อนุมาน หรือการสัมภาษณ์ 
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2) ควรปรับเน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมมากเกินไป โดยให้ศึกษาจากเงื่อนไขของการสอบบรรจุครูของ สพฐ. ว่าต้องมีทักษะด้านใดบ้าง 

3) ควรปรับแก้การเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้ถูกต้อง 
4) ควรปรับแก้การเขียนสถานการณ์ภายนอกให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร เช่น  

การพัฒนาทางสังคมไม่ควรเป็นข้อมูลเชิงสถิติ 
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรเพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ อาชีพในเชิงธุรกิจ 
2) ควรปรับรูปแบบย่อหน้าในสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาให้

เข้าใจง่ายและชัดเจน 
  7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาและ
ความส าคัญของหลักสูตรให้มีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น 

2) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
3) ควรศึกษาหาข้อมูลความจ าเป็นและความต้องการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จากอาจารย์ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้ในผลกระทบจากข้อ 11.1 ไม่ควรอ้างถึง SIPA (ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ) เนื่องจากปิดตัวลงแล้ว โดยอาจอ้างถึง DEPA (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) แทนได ้



๑๔ 

 

2) ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาให้มีความครอบคลุมเพื่อให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ทั้งในด้านเทคนิคและการสร้างสรรค์ผลงาน  

3) ควรตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากเป็นสายเทคโนโลยีทั้งหมด
ท าให้ไม่ครอบคลุมทั้งหลักสูตร 

4) ควรปรับการเรียงล าดับรหัสรายวิชาให้สมบูรณ์ตามเนื้อหาของหลักสูตร 
5) ควรตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ครบ  
6) ควรเพิ่มเนื้อหาอธิบายความหมายของค าว่า “แอนิเมช่ัน” และ “ดิจิทัลมีเดีย” 
7) ควรปรับแก้การใช้ค าว่า “2D”และ “3D” ควรใช้ภาษาอังกฤษแบบเต็ม โดยแก้ไขเป็น  

“2-dimensions” และ “3-dimensions” ตามล าดับ 
  9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาแกน เนื่องจากไม่มีหลักสูตรอื่นใช้รายวิชาร่วม จึง
ควรปรับเป็นวิชาเอกทั้งหมด 

2) ในโครงสร้างหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องแบ่งกลุ่มวิชาบังคับ เนื่องจากเป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการภายใน 
  10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรมีการท าความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น บริษัทซอฟแวร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งข้ึน 
  11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรตรวจสอบงบประมาณต่อหัวของนิสิตให้ถูกต้อง 
2) ควรตรวจสอบรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา และปรับลด

รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 
3) ควรปรับแก้การอ้างอิงแผนแม่บท แก้ไขเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 แทน 
4) ควรปรับแก้ไขช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน เ ช่น รายวิชา 

การสอนไมโครโพรเซสเซอร์ ไม่มีเนื้อหาด้านการสอน และรายวิชาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์
ศึกษา ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศึกษา 

5) ควรตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษปะปนกัน 
  12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) หลักสูตรดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต้องเรียนวิชาชีพครู หากไม่ประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพครู 

2) ควรปรับแก้ไขช่ือหลักสูตรให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมทั้งต้องไม่ทับซ้อนกับ
หลักสูตรอื่น 

3) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ ไม่ควรเขียนปะปนระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4) ควรตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง 
5) ควรตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีการเขียนข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ควรปรับให้เป็นข้อเดียว 

และแผนที่กระจายความรับผิดชอบยังมีข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบได้  
6) ควรปรับแก้การใช้ค าว่า “2D”และ “3D” ควรใช้ภาษาอังกฤษแบบเต็ม โดยแก้ไขเป็น  

“2-dimensions” และ “3-dimensions” ตามล าดับ 



๑๕ 

 

  13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ไปท างานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ ท างานวิจัย 

รวมทั้งสามารถเขียนเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
2) ควรเพิ่มเติมรายวิชาหรือเนื้อหาด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นปัญหาของ

ประเทศในปัจจุบัน 
  14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้การเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาและ
ความส าคัญของหลักสูตรให้แยกประเด็นชัดเจน และควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 

2) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
3) ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัยส าหรับการออกแบบรุ่นใหม่และ

เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อไทยแลนด์ 4.0 
  15) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรตรวจสอบผลการประเมินการด าเนินการ ในหน้า 87 ข้อ 7  
2) ควรตรวจสอบการค านวณงบประมาณให้ถูกต้อง 
3) ควรเพิ่มรายวิชาที่ตอบสนองยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 

  16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเร่งด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาของปรัชญาให้มีความครอบคลุมมากข้ึน 
3) ควรตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เช่น ไม่ควรข้ึนต้นประโยค

ด้วย “The” และการเติม “s” ให้ถูกต้อง เป็นต้น 
4) การระบุตัวเลขควรมีแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ 
5) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพเพราะจะท าให้มีรายได้สูง โดยอาจระบุไว้ใน

หลักสูตรให้ชัดเจนว่ามีความถนัดในกีฬาอย่างน้อย 1 ประเภท  
6) ควรเพิ่มข้อมูลอาจารย์พิเศษให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
7) ควรปรับการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้หลอมรวมในหมวดเดียวกันภายใต้หัวข้อวิชา

เฉพาะ  
  17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาในผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

3) ควรเพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
  18) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับจ านวนช่ัวโมงเรียนส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เหมาะสม เช่น รายวิชาการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชากลวิธีการอ่าน และรายวิชาการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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  19) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1) ควรปรับจ านวนช่ัวโมงเรียนส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เหมาะสม เช่น รายวิชาการใช้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชากลวิธีการอ่าน รายวิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น 
  20) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ตรวจสอบจ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตรงกัน 
2) ควรปรับการเขียนให้เป็นศัพท์ทางวิชาการ 
3) ควรปรับจ านวนช่ัวโมงเรียนส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เหมาะสม  
4) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาในผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน และขยายความให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของหลักสูตรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
  21) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
2) ควรปรับจ านวนช่ัวโมงเรียนส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เหมาะสม  
3) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาในผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน และใช้ค าให้เป็นทางการ เช่น ส านักบริหารการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นต้น 
  22) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

1) ควรปรับจ านวนช่ัวโมงเรียนส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เหมาะสม เช่น รายวิชาการ
แสดงออกและการน าเสนอ เป็นต้น 

2) ควรตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเร่งด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
4) ควรปรับแก้การเขียนปรัชญา โดยแก้ไขค าว่า “ก้าวทันกระแสโลก” เป็นค าว่า “ก้าวทัน

กระแสโลกาภิวัตน์” 
  23) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเร่งด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2) ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน 
3) ควรปรับแก้ช่ือและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาวิจัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 
  24) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้อาชีพที่สามารถประกอบได้หลั งส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ได้แก่ อาชีพ 
ผู้พิพากษา เพราะยังไม่สามารถประกอบได้เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยอาจแก้ไขเป็น “สามารถศึกษาต่อเพื่อประกอบ
อาชีพผู้พิพากษาได้” เป็นต้น 

2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาในผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

3) ควรปรับแก้การเรียงล าดับอาจารย์ โดยเรียงจากระดับคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 



๑๗ 

 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเร่งด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  25) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเร่งด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2) ในการเขียนเนื้อหาของเล่มหลักสูตรควรมีการแบ่งหัวข้อให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย  
3) ควรปรับจ านวนช่ัวโมงเรียนส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติให้เหมาะสม 

  26) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1) การเขียนควรใช้ภาษาทางวิชาการ 
2) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ช่ือรายวิชาและค าอธิบาย

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย เช่น ช่ือสาขาวิชาต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และค าว่า “principle” ต้องเติม 
“s” เป็นต้น 
  27) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1) ควรปรับแก้การใช้เครื่องหมาย “&” โดยใช้ค าว่า “And” แทน  
2) ตรวจสอบแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบให้ถูกต้อง 
  28) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 1) ควรปรับแก้การใช้เครื่องหมาย “&” โดยใช้ค าว่า “And” แทน 
 

มติท่ีประชุม 1) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 

2) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
  3) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
  4) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
  5) รับทราบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  7) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
  8) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  9) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  10) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  11) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 



๑๘ 

 

  12) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  13) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  14) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  15) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  16) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
  17) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  18) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  19) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  20) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  21) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 
  22) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  23) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  24) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  25) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  26) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  27) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
  28) อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕60  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560  
ในวันพฤหัสบดทีี่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


