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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14  

และห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
---------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผูไ้ม่มาประชุม  
1. นายทนง โชติสรยุทธ์       ติดภารกิจ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธ์ วิมุตติปัญญา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  ศิริพละ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน ทรงเส่ียงไชย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ปั้นหุ่น ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๙. อาจารย์ ดร.สิริกร โตสติ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๐. อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ อุ่นใจ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๑. อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๒. อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๓. อาจารย์ฉมาธร กุยศรีกุล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๔. อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๕. อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกต ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๖. อาจารย์อรพิมล กิตติธีรโสภณ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๗. อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๘. อาจารย์วาทินี จันมี ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๙. อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๐. อาจารย์อาทิตย์ อินธาระ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒๑. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๒๒. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๒๓. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.1 แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร  
สรุปเร่ือง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2562 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาหลักสูตรท่ีอยู่ในกระบวนการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีช่วงเวลา
จ ากัดในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา 2562 นั้น ท้ังนี้ 
เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็วภายใต้ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาดังกล่าว ท่ีประชุมจึง
ด าเนินการประชุมโดยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรในภาพรวมอย่างกว้างโดยไม่ขัดแย้งกับการกล่ันกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย  
ท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และสภาวิชาการ โดยมีรายช่ือหลักสูตรท่ีน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้  

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๓ 

 

 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 

สรุปเร่ือง 
  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัย 
การดนตรี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยมีรายช่ือหลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๔ 

 

 13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 
 15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย และน าเสนอท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม
วิสามัญสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ เมื่อได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม
อย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปทบทวนการปรับแก้ไขหลักสูตร แต่หาก
การแก้ไขดังกล่าวท าให้เกิดความล่าช้าอาจด าเนินการปรับแก้ไขในปีต่อไปได้ และเมื่อปรับแก้ไขหลักสูตรเป็น 
ท่ีเรียบร้อยแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา แล้วจึงน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกครั้ง 

(2) หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรไปปรับแก้ไขอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้
รายละเอียดของหลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

(3) ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของช่ัวโมงเรียนในแต่ละรายวิชาท้ังจ านวนหน่วยกิตบรรยายและ
หน่วยกิตการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา เช่น รายวิชาท่ีไม่มีการปฏิบัติให้ปรับเป็น 3(3-0-6) เป็นต้น  

(4) ควรตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ.2562 ได้แก่ 

- ปรับเนื้อหามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ใหม้ีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

- ตรวจสอบความถูกต้องในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท้ัง 6 ด้าน ใหส้ามารถวัดและประเมินผลได้ ควรเพิ่มประเด็นการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้คุณภาพการศึกษาในตัวผู้เรียน และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว)  
ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

- ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของรหัสวิชากับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบาย
รายวิชา 

- ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ให้ครบตามท่ีมาตรฐาน
คุณวุฒิก าหนด 



๕ 

 

(5) สภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายนโยบายของการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตต้องเรียนวิชาเอกจากคณะ 
ท่ีเปิดสอนสาขาวิชานั้น เช่น วิชาด้านภาษาให้นักศึกษาเรียนท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ท่ีปรับปรุงใหม่ควรสังกัดคณะครุศาสตร์ เนื่องจากคณะ  
ครุศาสตร์ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษาส าหรับครุศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษามีส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับความเป็นครู มิเช่นนั้นควรเพิ่มรายช่ืออาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิด้านครุศาสตร์เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมด้วย และมหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายถึงเหตุผลของการปรับหลักสูตร จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  
เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ยังคงต้องสังกัดในคณะตามศาสตร์หลัก เนื่องจากมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ศักยภาพ
ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี และในคณะครุศาสตร์ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอซึ่งจะส่งผลถึงการประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่จะสามารถปรับให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ไปสังกัดคณะครุศาสตร์ได้ในอนาคต เมื่อมีการ
ปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ท้ังหมด 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นความร่วมมือของคณะตามศาสตร์หลักและคณะครุศาสตร์ 
(6) ควรปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบการ

เขียนภาษาอังกฤษให้กระชับเข้าใจง่าย โดยเขียนเป็นวลี และแปลให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เช่น ค าว่า “แนวคิด” 
ควรใช้ภาษาอังกฤษค าว่า “concepts” เป็นต้น  

(7) ควรปรับลดจ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตรวมในสาขาวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตรวมเกิน 
140 หน่วยกิตให้เหมาะสม 

(8) ควรตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องจ านวนนักศึกษาในแต่ละปี 
(9) ควรตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนงบประมาณในการจ้างอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(10) ควรตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต้องเป็น 1 ปี  
(11) ควรตรวจสอบรหัสต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ท่ีสังกัดต่างสาขาวิชาควรมีรหัสต่างกัน 
(12) ควรตรวจสอบการเขียนปรัชญาให้ถูกต้อง 
(13) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

(14) ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาในรายวิชากิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

(15) ควรปรับการเขียนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
(16) ควรตรวจสอบเนื้อหาของหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกับหลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมท้ังการอ้างอิงภาคผนวกด้วย 
(17) ควรตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาในหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน เช่น การระบุวิชาเอก ช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา การเรียงล าดับรหัสวิชา การปฏิบัติการสอน แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น    
(18) ควรตรวจสอบการระบุปีการศึกษาของบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง 
(19) ควรตรวจสอบการระบุรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูของช้ันปีท่ี 4 ซึ่งควรเป็นการท าวิจัยเท่านั้น  
(20) ควรตรวจสอบตารางงบประมาณตามแผนให้ถูกต้องตามจ านวนนักศึกษาในแต่ละปี รวมท้ัง

จ านวนงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายให้สมดุลกัน โดยอาจตัดงบลงทุนและงบด าเนินการออก 
(21) ควรเพิ่มรายละเอียดของท่ีมาในการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายของรัฐมนตรีหรือมติท่ีประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสาเหตุของการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 



๖ 

 

(22) ควรตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชาให้ถูกต้องตรงกันทุกสาขาวิชา ได้แก่ รายวิชา
ครุนิพนธ์ รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพ เป็นต้น 

(23) ควรระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 
(24) ควรปรับการเขียนผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ในหมวดท่ี 4 ให้ถูกต้อง

ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระบุให้กระชับ ชัดเจน และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ ดังนี้ 
- ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา คุณลักษณะพิเศษควรเป็นลักษณะ 

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ต้องมีช่ือกิจกรรม/โครงการและมีการก าหนดจ านวน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมที่ชัดเจน  

- ข้อ 2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปต้องเกี่ยวข้องกับการสอน  
(25) ควรตรวจสอบการเขียนความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษาให้สอดคล้องกับ

รายวิชาของหลักสูตร 
(26) ควรลดรายวิชาท่ีเป็นบุรพวิชา (prerequisite) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนและท าให้ง่ายต่อการ

บริหารหลักสูตร เพราะหากสาขาวิชามีนักศึกษาจ านวนน้อยอาจไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานั้นๆ ทุกภาคการศึกษา  
จึงควรทบทวนโดยก าหนดเฉพาะรายวิชาท่ีมีความจ าเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องกันเท่านั้น 

(27) ควรตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ควรมีอาจารย์ท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิต
เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

(28) ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับความเป็นไทยในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องด้วย เช่น ในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ควรมีรายวิชาท่ีให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นวิชาเอกบังคับ เป็นต้น 

(29) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรเน้นลักษณะพิเศษและความโดดเด่น
ของแต่ละหลักสูตร เช่น การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตครูแนวใหม่ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมในปัจจุบันและต้องมีลักษณะพิเศษในวิชาชีพครู ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเตรียมพร้อมคิดค้นแนวคิดใหม่ในการ
พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาต่อไป 

(30) การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการปรับแก้ไขร่าง มคอ.1 
คือการลดจ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเอก จากเดิมก าหนดไว้ 60 หน่วยกิต เป็น 40 หน่วยกิต เหลืออีก 20 หน่วยกิต 
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยสร้างจุดเด่นของตัวเอง โดยการพัฒนารายวิชาใหม่ท่ีเป็นลักษณะเด่นหรือแนวทางการผลิตบัณฑิต
สายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของหลักสูตร รวมท้ังเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย ส่งผลถึง
การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปัจจุบัน ท่ีสามารถใช้วิชาโทสอบได้หากเรียนวิชาโทครบ 30 หน่วยกิต ดังนั้นในจ านวน 20 
หน่วยกิตท่ีเหลือจากวิชาเอก หากเพิ่มอีก 10 หน่วยกิตจะเป็นวิชาโทได้ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน และ 
มีนโยบายเงื่อนไขของการปฏิบัติการสอนและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนให้รวมอยู่ในการปฏิบัติการสอน  
ในสถานศึกษา 1 ปี จึงควรน านโยบายดังกล่าวไปปรับลดจ านวนหน่วยกิตท่ีเกินแล้วเพิ่มรายวิชาโทแทน 

(31) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปัจจุบันควรค านึงถึงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
รวมถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตด้วย เช่น จ านวนท่ีเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น 

(32) ควรทบทวนการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีอาจไม่มีผู้เรียน เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีววิทยา แล้วเพิ่มเป็นวิชาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปแทน  

(32) สาขาวิชาภาษาอังกฤษควรระบุเป้าหมายภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า B1 
หรือ C1  

(33) สาขาวิชาประถมศึกษา ควรเพิ่มสาระส าคัญเกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จ หรือ EF 
(Executive Functions) ซึ่งเป็นทิศทางส าคัญของระบบการศึกษาไทย 



๗ 

 

(34) ในกลุ่มวิชาชีพครู มคอ.1 ก าหนดไว้ท่ี 22 หน่วยกิต แต่มหาวิทยาลัยก าหนดท่ี 27 หน่วยกิต 
โดยเพิ่ม 2 รายวิชา คือ รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา กับรายวิชาวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ควรเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อลดจ านวนหน่วยกิตลง  

 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  
 1.2 สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
  1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  
  1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 และให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
  1.5 สาขาวิชาฟิส ิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
  1.6 สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
  1.7 สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
  1.8 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
  1.9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  
   1.10 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

1.11 สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
 1.12 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ ไข 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 1.13 สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 1.14 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  
 1.15 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

1.16 สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

1.17 สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ  



๘ 

 

1.18 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

1.19 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

2. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

3. มอบอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในตรวจสอบการปรับแก้ในแต่ละหลักสูตร 
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้น ารายงาน 
การปรับแก้ดังกล่าวน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/2562  
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๒ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระครบรอบ 
90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อาคาร 1 ช้ัน 4  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
   
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


