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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 15/2559

วันพฤหัสบดทีี่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ บูรณากาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย ดร.วุฒชัิย นาครักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
8. อาจารย ดร.จุฑาทพิย  พหลภาคย กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิ ขุนทอง กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
10. อาจารย ดร.วณฎิา  ศิรวิรสกุล กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล ปอมสถติย กรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร
12. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
13. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
14. นางเพ็ญพมิล  อัศวสบืสกุล ผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
16. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
17. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม (ตดิราชการ)

1. รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
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ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงาน

ทะเบยีน /นายทะเบยีน /ผูนําเสนอขอมูลบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก

2. อาจารยพชิาต ิแกวพวง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคม
ศกึษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3. อาจารยวรรณพร  บุญญาสถติย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคม
ศกึษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4. อาจารยปรารถนา  ผดุงพจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

5. อาจารย ดร.วไิลจติร  นลิสวัสดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

6. อาจารยสุมติรา พรรณกุลบดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

7. อาจารยมาลิน ี เลิศไธสง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

8. อาจารยสุวรรณ  มาศเมฆ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
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9. อาจารยพัชราภรณ  พุทธกิุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

10. อาจารยกรรณกิาร  สุสม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

11. อาจารยชุลกีร เลศิประเสริฐ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

12. ผูชวยศาสตราจารยพรทพิย  รักชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

13. ผูชวยศาสตราจารยมุกดา  ลบิลับ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

14. อาจารยจงกล เก็ตมะยูร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

15. อาจารยกฤตพล  วังภูสติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

16. อาจารยปรัชญา  ใจภักดี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชล ีไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู /รวมรับฟง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการ

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรุง ประภาพสิษฐ รองคณบด ีฝายวชิาการ วทิยาลัยการฝกหัดครู
/รวมรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวชิาการ

19. อาจารยรุงทพิย ศรโีสภา อาจารยประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/รวมรับฟงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ
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20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล รองคณบด ีฝายวิชาการ บัณฑติวทิยาลัย/ให
ขอมูลบัณฑติระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ
และระดับปรญิญาโท

21. นางสาวเนตรนุช  อาษากจิ นักวชิาการศกึษา บัณฑติวิทยาลัย/ใหขอมูล
บัณฑติระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ และ
ระดับปรญิญาโท

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมคณะกรรมการสภา

วิชาการครั้งที่ 15/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเรื่องการเดนิทางไป

เมอืงตาลี ประเทศจนี ตามเสนทางสายไหม เพื่อจัดทําโครงการการรวมมือทางการศกึษา และการ
แลกเปลี่ยนนักศกึษา

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 14/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุม

ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา
มหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้นฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุม จํานวน 13 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 14/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 14/2559 โดยไมมขีอแกไข หากมขีอผิดพลาดใหแจง
ฝายเลขาเพื่อแกไขตอไป

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

ไมมี
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอเพื่อพจิารณา
5.1 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร

ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศกึษาที่ 1/2559 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)
อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/นาย

ทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
(รอบ 3) รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรบัณฑติ 2
2 วทิยาศาสตรบัณฑติ 52
3 ศลิปศาสตรบัณฑติ 45
4 นติศิาสตรบัณฑติ 10
5 บรหิารธุรกจิบัณฑติ 16
6 เทคโนโลยบีัณฑติ 48

รวมท้ังสิ้นจํานวน 173

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีจํานวน 173 ราย
โดยใหตรวจทานความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.2 พิจารณาบัญชี ร ายชื่ อผู สํ า เ ร็จการ ศึกษาเพื่ อ พิจารณาเ ห็นชอบการให
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
นายทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 3) จํานวน 3 ราย เปนรอบเก็บตกจากครั้งที่
ผานมา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 วชิาชีพครู 3

รวมท้ังสิ้นจํานวน 3

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการใหประกาศนยีบัตรบัณฑติ วชิาชีพครู จํานวน 3 ราย
โดยใหตรวจทานความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป
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5.3 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการให ปริญญา
บัตร ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/นาย
ทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับ
ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 3) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรมหาบัณฑติ 1
2 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 2
3 บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 2
4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 5

รวมท้ังสิ้นจํานวน 10

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 10 ราย
โดยใหตรวจทานความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.4 พจิารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือ วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร จํานวน 1 ราย

อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งอาจารย
พเิศษเพื่อปฏบิัตกิารสอน ระดับปรญิญาตร ีภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2559

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กําหนดจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ขอเสนออาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 1 ราย คือ นายซันนี่ สุนัยย สามนปาล สอนรายวิชา 6011201 กฎหมายการเดินอากาศยาน
3(3-0) สอนวันอังคาร เวลา 13.30-16.30 น. สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง

และวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ป) ขอเสนออาจารยพิเศษ เพื่อ
ปฏบิัตกิารเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตร ีในภาคการศกึษาที่ 2/2559 จํานวน 3 ราย คอื

1) รองศาสตราจารย ดร.มานพ วสิุทธแิพทย สอนรายวิชา 2063103 การวิเคราะห
เพลงไทย 3(3-0) สอนวันศุกร เวลา 12.30-15.30 น. ภาคปกติ 3 ช่ัวโมง

2) นายสิงหหล  สังขจุย  สอนรายวิชา 2062223 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
2(0-4) สอนวันพุธ เวลา 12.30-16.30 น. ภาคปกติ 4 ช่ัวโมง

3) นายภูริศ  ขาวปลื้ม สอนรายวิชา 2061212 การปฏิบัติเครื่องเปา 2 2(0-4)
สอนวันพุธ เวลา 08.30-12.30 น. ภาคปกติ 4 ช่ัวโมง
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มตทิี่ประชุม เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษเพื่อปฏบิัตกิารสอน วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร 1 ราย
และวทิยาลัยการฝกหัดครู 3 ราย และคณะกรรมการสภาวชิาการมขีอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเสนอช่ืออาจารยพเิศษ ดังนี้

1) การนําเสนอรายช่ืออาจารยพเิศษตองเสนอรายช่ือกอนเปดภาคการศกึษา
2) อาจารยพเิศษตองมหีนังสอือนุญาตจากหนวยงานตนสังกัด
3) เสนอรายละเอียดของขอมูลใหครบถวนสมบูรณอยางละเอียด เชน เปนผูที่มี

ความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอนตามเกณฑมาตรฐาน  เปนผูที่ไดการยอมรับโดยการยกยอง
เชิดชูจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ ใหเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สอน เปนผูที่มีประสบการณใน
สาขาวชิานัน้ ๆ ไมนอยกวา 5 ป เปนตน

4) อาจารยผูเสนอหรอืผูเกี่ยวของตองเขารวมนําเสนอขอมูลในที่ประชุมและพรอม
ตอบขอซักถามของคณะกรรมการ

5.5 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคมศกึษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

อาจารยพิชาติ  แกวพวง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต
โดยคาดหวังวาหลักสูตรจะสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สถานศึกษา หนวยงานทางการ
ศึกษาและทองถิ่นได โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) พุทธศักราช 2554 ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2556 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 และแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

สาขาวชิาสังคมศึกษาตระหนักอยางยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหมีคุณภาพที่
โดดเดน โดยยึดหลักพันธกิจในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานตามที่คุรุ
สภากําหนด รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม
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คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1) หนา 1 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช ใหแกไข ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
ขอความใหมเปน “หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรยีนการสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

2) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แกไขลําดับที่ 3 นายสุธี แกวเขียว ใหตรวจสอบรายช่ือมหาวิทยาลัย
MAGADH UNIVERSITY BODH-GAYA INDIA กับทาง ก.พ. วารับรองหรอืไม

3) หนา 10 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ปรับใหเหลอื 4-5 ขอ
4) หนา 15 ปรับหัวขอ ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาฯ

ขอ 2.5 แผนการรับนักศกึษาฯ และ ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหยอหนาตรงกัน
5) หนา 19 ขอ 2.1.1) กลุมวิชาความรู ใหปรับรหัสวิชาใหม โดยเรียงรหัสจากเลข

นอยไปหาเลขมาก
6) หนา 20 ขอ 2.2 วิชาเอกบังคับ ใหปรับรหัสวิชาใหม โดยเรียงรหัสจากเลขนอย

ไปหาเลขมาก
แกไขรหัสวิชา 1641401 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา 3(2-2-5)

เปน รหัสวชิา 1641402 แทน เนื่องจากรหัสวชิาไมตรงกับแผนการศกึษาในหนา 26 และในหนา 44
7) หนา 21 ขอ 2.2.2 วิชาเอกเลือก ใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 3

รายวชิาวาควรปรับเปนวิชาเอกบังคับหรือไม คือ 1641501 พลเมืองศึกษา 2(1-2-3) 1641502 อาเซียน
ศกึษา 2(2-0-4) และ 1641504 สันตภิาพศกึษา 2(2-1-3)

แกไขรหัสวชิา 1641504 ทองถิ่นศกึษา 2(1-2-3) เปนรหัสวชิา 1643107
แทน เนื่องจากรหัสวชิาซ้ํากับวชิาสันตภิาพศกึษา และไมตรงกับหนา 52

แกไขรหัสวิชา 2521201 มานุษยนิเวศวิทยา 3(3-0-6) เปนรหัสวิชา
2521102 แทน

8) หนา 22 แกไขรหัสวิชา 1021319 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 3(2-2-5) เปน
รหัสวชิา 1021321 แทน เนื่องจากรหัสวชิาไมตรงกับหนา 26 และใหเขียนรหัสวิชาจากเลขนอยไปหาเลข
มาก

9) หนา 23 ขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ใหตัดรหัสวิชา 1643711 ปรัชญาและวิธีการ
ทางประวัติศาสตร 3(3-0-6) ของช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ออก เนื่องจากเปนรายวิชาเอกเลือกไม
ตองระบุวชิา ใหใสเปน XXXX แทน
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10) หนา 25 ใหตัดรหัสวิชา 1641504 สันติภาพศึกษา 2(2-1-3) ของช้ันปที่ 3 ภาค
การศกึษาที่ 1 ออก เนื่องจากเปนรายวชิาเอกเลอืกไมตองระบุวชิา ใหใสเปน XXXX แทน

ใหตัดรหัสวิชา 2504906 การวิจัยทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) ของช้ันป
ที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 ออก เนื่องจากเปนรายวชิาเอกเลอืกไมตองระบุวชิา ใหใสเปน XXXX แทน

11) หนา 51 รหัสวิชา 1641501 พลเมืองศึกษา 2(1-2-3) ใหเพิ่มคําวา “พลเมือง
โลก” “พลเมอืงแอคทฟี” และเพิ่มประเด็นที่ตรงกับสถานการณปจจุบัน ลงไปในคําอธบิายรายวชิา

12) หนา 52 แกไขรหัสวชิา 1643104 ทองถิน่ศกึษา 2(1-2-3) เปนรหัสวชิา 1643107
แทน เพื่อใหตรงกับโครงสรางหลักสูตร

แกไขช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองของรหัสวิชา 1643106 ประวัติศาสตร
ทองถิ่น 3(2-2-2) เปน 3(2-2-5)

แกไขรหัสวิชา 1642701 โบราณคดี 2(2-1-3) เปน 1642708 แทน
เพื่อใหตรงกับโครงสรางหลักสตูร

13) หนา 59-60 ปรับแกผลงานวิชาการ ของอาจารยพิชาติ แกวพวง ในขอ 4.3 ตํารา
ใหปรับแกเปนของระดับปรญิญาตรี

14) หนา 70 ขอ 3.2.2 อาจารยประจํา ใหตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย
ประจําวาเกนิภาระงานสอนหรอืไม

15) หนา 88-89 แกไขหัวตารางผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการ
เรยีนรูฯ ใหตัด “-ไมกําหนดผลการเรยีนรู” ออกจากหัวตาราง

16) หนา 90 ขอ 3.7 วัดและประเมินจากจํานวนครั้งในการกระทําทุจริตในการสอบ
ใหปรับประโยคใหม

17) หนา 92 ขอ 3.4 วัดและประเมินจากการเรียนรูรวมมือ ใหเพิ่มคําวา “การ
ทํางาน” เขาไปในประโยค

ขอ 3.6 ใหตัดขอความ “และบันทกึการเรยีนรู” ออก
ขอ 3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาฯ

ใหพิจารณาขอความใน “ขอ 3.5 นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของ
ตนเองในแตละขัน้ตอน เชน การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การ
สะทอนและสื่อความคดิ” เนื่องจากในกลยุทธการสอนไมปรากฏชัดเจนควรปรับใหตรงกับ

และใหพิจารณาขอความในขอ 3.6 อาจารยประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่ เปนนามธรรมและการแสดงออกที่ เปนรูปธรรมในหลายรูปแบบ เชน จาก
กระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อความคิดความเขาใจ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของผลงาน” เนื่องจากในกลยุทธการสอนฯ ซึ่งไมมีบอกการทําบันทึกการเรียนรู ไมมีการ
ตรวจบันทกึการเรยีนรูและไมมวีธิสีอน
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18) หนา 96-99 แกไขหัวตารางผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการ
เรยีนรูฯ ใหตัด “-ไมกําหนดผลการเรยีนรู” ออกจากหัวตาราง และในตาราง

19) หนา 105 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในขอ 3 นักศึกษา ขอความ
บางขอความอาจเปนการผูกมัดสาขาวชิาถาทําไมไดอาจเกดิปญหา

20) หนา 112 ยอหนาสุดทาย ใหตัด “ - ” ออก และใหใสเปนขอ 1,2,3 แทน
21) หนา 118-125 ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรใหม

เนื่องจากการแปลผลมขีอผิดพลาด และขอมูลบางสวนไมสมบูรณ
22) หนา 146 ใหแก ไ ขขอความในตาราง “ขอคิด เ ห็นและขอ เสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร” ปรับขอความเดิม
“ปรับแกตามขอเสนอแนะ” ใหขยายขอความเดมิคอือะไร และปรับแกไขแลวเปนแบบไหน

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาสังคมศกึษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1. ควรสรางจุดเดนของหลักสูตร เพื่อผลิตครูพันธ ใหมที่ แตกตางจาก
มหาวทิยาลัยอื่น

2. ควรเนนการเรยีนการสอนดวยการปฏบิัตใิหมากกวาทฤษฎี
3. จัดเรยีงรหัสวชิาจากนอยไปหามาก ตลอดโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา

คําอธบิายรายวชิา และ ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรยีนรูฯ
4. ตรวจสอบรหัสวชิาในโครงสรางหลักสูตรและแผนการศกึษาใหตรงกัน
5. ไมควรใสรหัสวชิา ช่ือรายวชิา ในกลุมรายวชิาเอกเลอืกในแผนการศกึษา
6. จัดลําดับการลงรายวชิาในแผนการศกึษา เปนลําดับดังนี้

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป
(2) หมวดวชิาเฉพาะ

2.1) วชิาชีพครู
(1) กลุมวชิาความรู
(2) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ

2.2) วชิาเอก
(1) วชิาเอกบังคับ
(2) การสอนวชิาเอก
(3) เลอืกวชิาเอกหรอืวชิาการสอน

(3) เลอืกเสรี
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7. ใหเพิ่มเติมขอมูลที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวและมีงานทําจํานวนเทาไหร
ปญหาที่เกดิและไดรับแนวทางการแกไขอยางไร

8. พสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคมศกึษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 และใหแกไข/ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการ
ไดใหขอเสนอแนะ

5.6 พจิารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

อาจารย ดร.ปรารถนา ผดุงพจน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ปรับรายวิชาใหทันสมัย เปนประโยชนกับผูเรียนและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) พุทธศักราช 2554 ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู
พุทธศักราช 2556 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 และแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) มีความตระหนักอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณภาพ การจัดการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษไดอยาง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาใหบัณฑิตมีความสามารถดานการแกปญหาบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
การแสวงหาความรู การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1) ปกหนา และปกรอง ใหตัดคําวา “ราง” ออก
2) หนา 2 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช ใหแกไข ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน

ภาษาไทยและเอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ขอความใหมเปน
“หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ โดยใชเอกสารประกอบการเรียน
การสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 15/2559 วันพฤหัสบดท่ีี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หนา 12

3) หนา 3 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหเพิ่มอีก
หนึ่งขอคอืขอ 8.4 ประกอบอาชีพอสิระ

ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีขอแกไขคือ ใหแกไขลําดับที่ 2 นางวิไลจิตร นิลสวัสดิ์ ใหปรับ “ป ค.ศ.
2012” เปน “ป พ.ศ. 2555” และปรับ “ป ค.ศ. 1997” เปน “ป พ.ศ. 2540”

4) หนา 4 ใหแกไขลําดับที่ 5 นายสุวรรณ มาศเมฆ ใหปรับคุณวุฒิการศึกษา ป
พ.ศ. โดยเรยีงจากมากไปหานอย

5) หนา 5 ขอ 11.3 ขอมูลการสํารวจความตองการ/ขอมูลวิจัยเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร มแีกไขดังนี้

ยอหนาแรก บรรทัดที่ 3 ใหแก ไข ขอความเดิม “. .ไดประเมิน
สถานการณขอมูลจากสถาบัน..” ขอความใหมเปน “..ไดประเมนิสถานการณจากขอมูลของสถาบัน..”

บรรทัดที่ 6 ใหตัดขอความ “โดยเก็บขอมูลในชวงป พ.ศ. 2553” ออก
บรรทัดที่ 3 นับจากแถวลาง ใหตัดคําวา “ดังนัน้” ออก

6) หนา 10 บรรทัดที่ 3 นับจากแถวบน ใหตัดประโยค “ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้”
ออก

7) หนา 12 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ให
แกไขตัวเลข ขอความเดมิ “280” ขอความใหม “300”

8) หนา 14 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหแกไขจํานวนนักศึกษา(คน) ใหสัมพันธ
กับแผนรับนักศกึษา และปรับงบประมาณใหถูกตองตรงกับแผนรับ

9) หนา 19 แกไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรหัสวิชา 4081410 ผูกํากับลูกเสือและ
เนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) ขอความเดิม “Basic Uml Leadu Training Conrsc (B.T.C)”
ขอความใหมเปน “Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)”

10) หนา 21 แกไขช่ือวิชาภาษาไทยของรหัสวิชา 1552125 การผลิตและปรับสื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) ขอความใหมเปน “การผลติและปรับสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ”

แกไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรหัสวิชา 1553507 การอานเพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนภาษา 3(3-0-6) ขอความเดิม“Reading for Language Teaching Development”
ขอความใหมเปน “Reading for Pedagogical Development”

11) หนา 22 แกไขช่ือวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษของรหัสวิชา 1554903
ขอความเดิม “การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ (Seminar on English Teaching)” ขอความใหมเปน
“การสัมมนาการวจัิยในช้ันเรยีนภาษาอังกฤษ (Seminar on Research in English Language Teaching)”
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แกไขช่ือวิชาภาษาไทยของรหัสวิชา 1552502 ขอความเดิม “รูปแบบ
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ” ขอความใหมเปน “วิธีการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ”

12) หนา 23-26 ใหจัดลําดับการลงรายวิชาในแผนการศึกษาตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ ในขอ 4

13) หนา 26 แกไขช่ือวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษของรหัสวิชา 1554903
ขอความเดิม “การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-2-4)” ขอความใหมเปน “การสัมมนาการวิจัยใน
ช้ันเรยีนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3)”

14) หนา 35 แกไชช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรหัสวิชา 0030104 เทคโนโลยีกับการ
สรางสรรค 3(3-0-6) ขอความเดิม “Technologyand Creativity” ขอความใหมเปน “Technology and
Creativity”

15) หนา 44 แกไขคําอธิบายรายวิชาของรหัส 1531207 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(1-2-3) ใหตัดขอความ “Semantics, language acquisition and language learning.” ออก

16) หนา 47 ใหเพิ่มเตมิอธบิายรายวชิาของรหัส 1552320 วรรณคดใีนช้ันเรียนภาษา
3(3-0-6) ขอความเดิม “...samples of literary works,” ขอความใหมเปน ““...samples of ASEAN
literary works,”

17) หนา 51 ใหแกไขช่ือวชิาภาษาไทยของรหัส 1552502 ขอความเดิม “รูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ” 2(1-2-3) ขอความใหมเปน “วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ”

18) หนา 54-55 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 1) นางสาวปรารถนา ผดุงพจน ใหตัดเสนกัน้หนาออก

ขอ 5 .1 เอกสารประกอบการสอน ใหปรับขอความเปนแบบ
บรรณานุกรม

และขอ 7 ประสบการณการทํางานใหใส ป พ.ศ. ที่ทํางานดวย
19) หนา 56-57 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 2) นางวไิลจติร นลิสวัสดิ์ ใหตัดเสนกัน้หนาออก
และขอ 7 ประสบการณการทํางานใหใส ป พ.ศ. ที่ทํางานดวย

20) หนา 58 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 3) นางสาวสุมิตรา พรรณกุลบดี  ขอ 7 ประสบการณการทํางานให
ใส ป พ.ศ. ที่ทํางานดวย

21) หนา 59-60 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 4) นางมาลนิ ีเลศิไธสงค ใหตัดเสนกัน้หนาออก
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และขอ 7 ประสบการณการทํางานใหใส ป พ.ศ. ที่ทํางานดวย
22) หนา 61-62 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 5) นายสุวรรณ มาศเมฆ ใหตัดเสนกัน้หนาออก
ขอ 5.2 ตํารา ใหตัดผลงานวชิาการเกนิ 5 ป ออก
ขอ 5.3 งานวจัิย ใหตัดผลงานวชิาการเกนิ 5 ป ออก
เพิ่มขอ 7 ประสบการณการทํางานใหใส ป พ.ศ. ที่ทํางานดวย

23) หนา 63 ขอ 3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ 1 นางอินทิรา จารุจินดา ใหปรับขอความ คุณวุฒิการศึกษาให

ตรงกับมหาวทิยาลัยที่สําเร็จ
ลําดับ 3 นางสาวกัญณภัทร นิธิศวราภากุล ใหปรับขอความคุณวุฒิ

การศกึษาใหตรงกับมหาวทิยาลัยที่สําเร็จ
24) หนา 65 ขอ 3.2.3 อาจารยพเิศษ

ลํ า ดั บ 3 น า ง ส า ว ผุ ส ดี  สิ น สื บ ผ ล แ ก ไ ข ข อ ค ว า ม เ ดิ ม
“มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร2526” ขอความใหมเปน “มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร”

25) หนา 70 ขอ 1 การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนักศึกษา ควรเพิ่มเติม (1) ทักษะ
การนําเสนอ การพูดในที่ ชุมชน (2) การสืบคนขอมูล การถายทอดความรู (3) การสังเคราะห
การวิเคราะห การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (4) การวิจัยความรู เปนตน ปรับขอความใหมทั้งหมด
แสดงใหเห็นวา นักศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป) มคีุณลักษณะพเิศษ ที่พเิศษอยางไร

26) หนา 78-81 ใหปรับ Curriculum mapping ของหมวดวชิาศกึษาทั่วไป ใหมทัง้หมด
27) หนา 81 ขอ 1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม

แกไข ขอความเดิม “ขอ 3 ประเมินจากจํานวนครั้งในการกระทําทุจริตในการสอบ” ขอความใหมเปน
“ขอ 3 ความสามารถในการทํางานดวยตนเอง ไมลอกผลงานคนอื่น”

28) หนา 83 ขอ 3.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา
ขอ 1 ใหแกไขขอความเดิม คําวา “วินิจฉัยผูเรียน” ขอความใหมเปน

“ประเมนิผูเรยีน”
29) หนา 91 ขอ 2.6.2 กลยุทธการสอน ควรเพิ่มทักษะการสอนเขาไป เพื่อ

เตรยีมการในการปฏบิัตกิารสอน
30) หนา 92-95 ใหปรับ “ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง” ใหมทั้งหมด

โดยใหคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณาจากผลการเรยีนรูในทุก ๆ ดานใหเหมาะสม
31) หนา 112-129 ใหปรับคาเฉลี่ย แสดงทศนิยม 2 ตําแหนง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แสดงทศนยิม 3 ตําแหนง และปรับขอความใหถูกตอง
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32) หนา 153-160 ใหปรับขอความที่คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรไดใหขอเสนอแนะ
ไวและปรับใหตรงกับเนื้อหาใน มคอ.2 ดวย

33) หนา 165-169 ใหปรับแกไขขอความ ช่ือรายวชิาใหตรงกับโครงสรางหลักสูตร

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1. ควรสรางจุดเดนของหลักสูตร เพื่อผลิตครูพันธ ใหมที่ แตกตางจาก
มหาวทิยาลัยอื่น

2. ควรเนนการเรยีนการสอนคาบปฏบิัตใิหมากกวาทฤษฎี
3. ใหจัดเรียงรหัสวิชาจากนอยไปมาก ทั้งโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา

คําอธบิายรายวชิา และ ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรยีนรูฯ
4. ใหจัดลําดับการลงรายวชิาในแผนการศกึษา เปนลําดับดังนี้

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป
(2) หมวดวชิาเฉพาะ

2.1) วชิาชีพครู
(1) กลุมวชิาความรู
(2) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ

2.2) วชิาเอก
(1) วชิาเอกบังคับ
(2) การสอนวชิาเอก
(3) เลอืกวชิาเอกหรอืวชิาการสอน

(3) เลือกเสรี
5. ใหเพิ่มเตมิขอมูลที่นักศกึษาสําเร็จการศกึษาแลวและมงีานทํากี่คน และปญหา

ที่เกดิและไดรับการแกไข
6. ใหปรับรายวชิากับ mapping ใหสอดคลองกัน รายวิชาควรเนนและวิชาไหนไม

ควรเนนใหดูกลยุทธการสอนเปนหลักในการเนนความสําคัญ
7. ประสบการณการทํางานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหใส พ.ศ.ดวย
8. พสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 และใหแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการ
สภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะ
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5.7 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

อาจารยพัชราภรณ พุทธิกุล และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดวิทยาลัยการ
ฝกหัดครู นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตครูปฐมวัย ที่มีความรูความสามารถ ทักษะความ
ชํานาญในการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม และความเช่ียวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัยอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร
(หลักสูตรหาป) พุทธศักราช 2554 ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พุทธศักราช 2556
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1) หนา ข สารบัญ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอ 1 ช่ือหลักสูตร ใหแกไข ขอความเดิม “ช่ือหลักสูตร” ขอความใหม

เปน “รหัสและช่ือหลักสูตร”
2) หนา ง สารบัญ (ตอ) แกไขภาคผนวก 1 และภาคผนวก 4 ใหถูกตองตามสาขาวชิา
3) หนา 2 ขอ 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ให

แกไข ปการศกึษา ขอความเดมิ “2562” ขอความใหมเปน “2560”
4) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ใหแกไข
ลําดับ 2 นางสาวกรรณิการ  สุสม แกไข มหาวิทยาลัยที่สําเร็จ

การศึกษา ขอความเดิม “มศว. ประสานมิตร” ขอความใหมเปน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร” ในระดับปรญิญาโท และขอความเดิม “มศว. บางแสน” ขอความใหมเปน “มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ บางแสน” ในระดับปรญิญาตรี

ลําดับ 4 นางสาววรดี เลิศไกร แกไข มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
ขอความเดมิ “มศว. ประสานมติร” ขอความใหมเปน “มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” ใน
ระดับปรญิญาโท

5) หนา 7 ขอ 13.3 การบรหิารจัดการ
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ขอ 1 จัดหาอาจารยและอาจารยพิเศษที่มีศักยภาพมาสอน... ให
เพิ่มเตมิขอความ เปน “จัดหาอาจารย อาจารยพเิศษ และวทิยากรที่มศัีกยภาพมาสอน...”

ขอ 2 ใหตัดขอความ “กอนที่จะเริม่เรยีนในทุกรายวชิา” ออก
6) หนา 11 ขอ 2 การปรับตัวใหมีคุณลักษณะความเปนครูผูสอนระดับปฐมวัย  ให

ปรับขอความใหมบงบอกถึงการแกปญหาที่นักศึกษาแรกเขาขาดคุณสมบัติอะไร และไมมีทักษะ
ทางดานใด

ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา
ในขอ 2.3 ใหปรับกลยุทธใหมทุกขอใหสัมพันธกับปญหาที่พบในขอ 2.3

7) หนา 12 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหปรับจํานวนนักศึกษา(คน) ใหเทากับ
แผนรับนักศกึษาใหตรงกับหนา 11 และปรับแผนงบประมาณใหตรงตามแผนรับ

8) หนา 15-18 ทุกกลุมรายวิชาใหจัดเรียงรหัสวิชาใหมจากนอยไปมากและในหนา
คําอธบิายรายวชิาดวย

9) หนา 17 แกไขช่ือวิชาภาษาไทยของรหัสวิชา 1073107 การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณติศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวม
พิจารณา ช่ือวิชาไมตรงกับที่คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรแจงไวในหนา 125 เปนช่ือ“คณิตศาสตร
และวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย”

แกไขช่ือวิชาภาษาไทยของรหัสวิชา1074601 การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 3(2-2-5) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมพิจารณา ช่ือวิชาไมตรงกับที่
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรแจงไวในหนา 125 ใหปรับเปนช่ือ “การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และการจัดทําสารนทิัศน”

แกไขช่ือวิชาภาษาไทยของรหัสวิชา 1074701 การบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย 3(2-2-5) ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมพิจารณา ช่ือวิชาไมตรงกับที่คณะกรรมการ
วพิากษหลักสูตรแจงไวในหนา 125 ใหปรับเปนช่ือ “การบรหิารและการประกันคุณภาพการศกึษาปฐมวัย”

ใหปรับแกไขทุกหนาที่เกี่ยวของทุกหนาใหถูกตอง ตามขอเสนอแนะของ
กรรมการวพิากษหลักสูตร

10) หนา 39 ใหเติมรหัสวิชาของวิชา เพลงและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย เปนรหัสวชิา 1072301

ใหเติมรหัสวิชาของวิชา ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กและครูปฐมวัย
เปนรหัสวชิา 1072302

11) หนา 40 ใหเติมรหัสวิชาของวิชา เพลงการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กวัยทารกและ
วัยเตาะแตะ เปนรหัสวชิา 1073205
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12) หนา 41 ใหเติมรหัสวิชาของวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 2 เปนรหัสวิชา
1073114

13) หนา 46 ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ใหจัดเรยีงลําดับใหมใหเหมอืนในหนา 3

14) หนา 47 แกไขผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 1) นางพัชราภรณ พุทธกิุล แกไขดังนี้

ขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.2 งานวจัิย  ไมไดระบุสถานที่พมิพ
ขอ 5.3 ตํารา  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.4 บทความทางวิชาการ ใหตัดคําวา “ไมมี” ออก และใหปรับ

เปน “-”
ขอ 5.6 ประสบการณ  ใหเพิ่มเติมรายละเอียดและใหใส ป พ.ศ. การ

ทํางานดวย
15) หนา 48 แกไขผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 2) นางวรด ีเลศิไกร แกไขดังนี้
ขอ 5.2 งานวิจัย  ไมไดระบุสถานที่พิมพ เพราะใสเฉพาะช่ือผลงาน

จัดทําผลงานวจัิยที่ไหน
ขอ 5.3 ตํารา  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.4 บทความทางวชิาการ ใหตัดคําวา “ไมมี” ออก และใหปรับเปน

“-”
ขอ 5.6 ประสบการณ  ใหเพิ่มเติมรายละเอียดและใหใส ป พ.ศ. การ

ทํางานดวย
16) หนา 49 แกไขผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 3) นางชุลกีร เลศิประเสรฐิ แกไขดังนี้
ขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.2 งานวจัิย  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.3 ตํารา  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.4 บทความทางวชิาการ ใหตัดคําวา “ไมมี” ออก และใหปรับเปน

“-”
ขอ 5.6 ประสบการณ  ใหเพิ่มเติมรายละเอียดและใหใส ป พ.ศ. การ

ทํางานดวย
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และใหเพิ่มผลงานทางวิชาการในดานใดดานหนึ่งอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง

17) หนา 50 แกไขผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 4) นางสาวกรรณกิาร สุสม แกไขดังนี้

ขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.2 งานวิจัย ใหเพิ่มเติมขอมูล สถานที่พิมพ จัดทําผลงานวิจัยที่

ไหน
ขอ 5.3 ตํารา  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.6 ประสบการณ  ใหเพิ่มเติมรายละเอียดและใหใส ป พ.ศ. การ

ทํางานดวย
18) หนา 51 แกไขผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 5) นางสาวรจกร จันทรเจรญิ แกไขดังนี้
ขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.2 งานวจัิย  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.3 ตํารา  ใหตัดคําวา “ไมม”ี ออก และใหปรับเปน “-”
ขอ 5.4 บทความทางวชิาการ ใหตัดคําวา “ไมมี” ออก และใหปรับเปน

“-”
ขอ 5.6 ประสบการณ  ใหเพิ่มเติมรายละเอียดและใหใส ป พ.ศ. การ

ทํางานดวย
ใหเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย
19) หนา 52 ขอ 3.2.2 อาจารยประจํา  ใหปรบัตัวอักษรใหเปนตัวอักษรปกติ
20) หนา 53 ขอ 3.2.3 อาจารยพเิศษ   ใหปรบัตัวอักษรใหเปนตัวอักษรปกติ
21) หนา 56 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ใหปรับขอความบาง

เรื่องที่ไมสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย ใหมีจุดเดน
และพเิศษจรงิๆ

22) หนา 63-65 ใหปรับ Curriculum mapping ของหมวดวชิาศกึษาทั่วไป ใหมทัง้หมด
23) หนา 71-72 ใหปรับ Curriculum mapping ของหมวดวิชาชีพครู ใหถูกตองตาม

ตนฉบับ
24) หนา 87-92 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหปรับหัวขอใหมทั้งหมด

โดยใหดูตัวอยางจากสาขาวชิาสังคมศกึษาเปนตนแบบในการแกไข
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25) หนา 124-125 ใหปรับปรุงแกไขตารางขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร โดยใหปรับขอความใหม ระบุรหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต คําอธิบายรายวิชาเดิมและ
รายวชิาที่ปรับปรุง

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1. ใหปรับภาคผนวกใหมทัง้หมด เนื่องจากไมตรงกับเนื้อหา
2. ใหจัดเรยีงรหัสวิชาจากนอยไปมาก ตลอดโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา

คําอธบิายรายวชิา และ ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรยีนรูฯ
3. ใหจัดลําดับการลงรายวชิาในแผนการศกึษา เปนลําดับดังนี้

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป
(2) หมวดวชิาเฉพาะ

2.1) วชิาชีพครู
(1) กลุมวชิาความรู
(2) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ

2.2) วชิาเอก
(1) วชิาเอกบังคับ
(2) การสอนวชิาเอก
(3) เลอืกวชิาเอกหรอืวชิาการสอน

(3) เลอืกเสรี
4. ใหเพิ่มเตมิขอมูลที่นักศกึษาสําเร็จการศกึษาแลวและมงีานทํากี่คน และปญหา

ที่เกดิและไดรับการแกไข
5. ใหปรับรายวชิากับ mapping ใหสอดคลองกัน รายวิชาควรเนนและวิชาไหนไม

ควรเนนใหดูกลยุทธการสอนเปนหลักในการเนนความสําคัญ
6. ประสบการณการทํางานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหใส พ.ศ.ดวย
7. พสิูจนอักษรทกุหนากอนการเขาเลม

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 และใหแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการ
สภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะ
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5.8 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

อาจารยกฤตพล วังภูสิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ซึ่งหลักสูตรไดพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และผูใชบัณฑิต
โดยคาดหวังวาหลักสูตรฯ จะสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สถานศึกษา หนวยงานและ
ทองถิ่นได โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร
(หลักสูตรหาป) พุทธศักราช 2554 ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พุทธศักราช 2556
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1) หนา ง ภาคผนวก 6 ใหตัดออก และปรับใหถูกตองตามรูปแบบ
2) หนา 2 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช ใหแกไข ขอความเดิม “หลักสูตรการจัดการศึกษา

เนนภาษาไทย โดยใช เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ยกเวนรายวิชา
ภาษาตางประเทศ” ขอความใหมเปน “หลักสูตรการจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
โดยใชเอกสารประกอบการเรยีนการสอนและตํารา เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” เพื่อใหเปนรูปแบบ
เดยีวกัน

3) หนา 19-24 ใหจัดเรยีงรหัสวชิาใหมจากนอยไปมาก และในหนาคําอธิบายรายวิชาใน
ทุกหมวดวชิาและกลุมวชิา

4) หนา 23 แกไขรหัสวิชา 1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6)
เปนรหัสวชิา 1544105 เนื่องจากซ้ํากับรหัสวชิาอื่น

แกไขรหัสวิชา 1544611 การนําเสนอและการจัดการฐานขอมูล
ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู 2(1-2-3) เปนรหัสวชิา 1544610 เนื่องจากซ้ํากับรหัสวชิาอื่น

แกไขรหัสวิชา 1541001 การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3) เปนรหัสวชิา 1541003 เนื่องจากซ้ํากับรหัสวชิาอื่น

5) หนา 25-29 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา ใหจัดเรยีงรหัสวิชาใหมทั้งหมด โดยเรียงจาก
นอยไปหามาก
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6) หนา 49 แกไขรหัสวิชา 1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6)
เปนรหัสวชิา 1544105 เนื่องจากซ้ํากับรหัสวชิาอื่น

7) หนา 50 ใหตรวจสอบรหัสวชิา 1531601 การจัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ 2(1-2-3) อยูในกลุมวชิาการสอนวชิาเอก เลอืก หรอื บังคับ

8) หนา 53-60 ใหปรับขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร โดยเรยีงลําดับใหตรงกับหนา 52 และขอ 6 ประสบการณการทํางานใหใส
ป พ.ศ. ทุกคนดวย

9) หนา 131-137 ใหปรบัขอความ เอกสารใหถูกตอง เนื่องจากเอกสารไมสัมพันธกัน
10) หนา 139-153 ใหปรับตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรใหปรับปรุงแกไขตารางหลักสูตร

เดิม และหลักสูตรปรับปรุง โดยใหปรับขอความใหม ระบุรหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต คําอธิบาย
รายวชิาเดมิและรายวชิาที่ปรับปรุง ตัวอยางเชน

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. ... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. … เหตุผลในการปรับปรุง
รหัสวิชา.... ช่ือวิชา..... จํานวน
หนวยกติ...

คําอธบิายรายวชิาที่ 1

รหัสวิชา.... ช่ือวิชา..... จํานวน
หนวยกติ...

คําอธิบายรายวิชาที่บูรณา
การแลว

- ปรับใหตรงกับ มคอ.1
- ปรับตามคุรุสภากําหนด

รหัสวิชา.... ช่ือวิชา..... จํานวน
หนวยกติ...

คําอธบิายรายวชิาที่ 2

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1. ใหจัดลําดับการลงรายวชิาในแผนการศกึษา เปนลําดับดังนี้
(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป
(2) หมวดวชิาเฉพาะ

2.1) วชิาชีพครู
(1) กลุมวชิาความรู
(2) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ

2.2) วชิาเอก
(1) วชิาเอกบังคับ
(2) การสอนวชิาเอก
(3) เลอืกวชิาเอกหรอืวชิาการสอน

(3) เลอืกเสรี



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 15/2559 วันพฤหัสบดท่ีี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หนา 23

2. ขอมูลดานประสบการณการทํางานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหใส
พ.ศ.ดวย

3. พสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรงุ
พุทธศักราช 2559 และใหแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการ
ไดใหขอเสนอแนะ และนําเลมที่ปรับปรุงเรยีบรอยแลว แจงใหที่ประชุมทราบอกีคร้ัง

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1.6 เรื่องนัดประชุมในคร้ังตอไป
รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล ประธานการประชุม ขอนัดหมายการประชุม

คณะกรรมการวชิาการครัง้ตอไป
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

สภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 18.00 น.
นางสาวอังคณา อดุเมอืงเพียร นางเพ็ญพิมล อัศวสบืสกุล ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ ผูบันทกึการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูพมิพรายงานการประชุม


