
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฒันพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฏัฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 10. อาจารย์กิตติธัช ส าเภาทอง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  
 11. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
 12. อาจารย์ปาณัสม์  จันทนปุ่ม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 13. นางสาวสายสวาท พงษ์วิธี   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย  
 14. นางสาวเกวลี แพ่งต่าย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
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 15. นางสาวกรกต ธัชศฤงคารสกุล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 16. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ  
 17. นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 18. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 19. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 20. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
 1. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 2. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
     และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 2. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   คณะวิทยาการจัดการ 
     

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข คือ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบ ข้อ 4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้าที่ 4 ให้ปรับแก้จาก 

เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

711 325  เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ า    3(2-3-4) 
            (Research Techniques in Aquaculture) 
            วิชาบังคับก่อน : 700 203 ชีวสถิติเบื้องต้น 

615 341  เครื่องยนต์สับดาปภายใน                  3(2-3-4) 
            (Internal Combustion Engines) 

            วิชาบังคับก่อน : 700 201 ชีวสถิติเบื้องต้น 

51 
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51 

 
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
11) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี 

พ.ศ. 2556 
12) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่

ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 
13) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี  

พ.ศ. 2559 
14) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
15) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
16) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 

หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 13 หลักสูตร (การปรับตัวบ่งชี้ใหม่ตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) 

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 

2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนา

การ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2559 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
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8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 

9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2560 
10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
11) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบั บปี  

พ.ศ. 2560 
12) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
13) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
14) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
15) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปี 

พ.ศ. 2561 
16) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
17) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับปี  

พ.ศ. 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
ให้ศึกษาต่อหรือให้ท าผลงานทางวิชาการในสาขาที่เปิดสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูน
คุณวุฒิและให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

18) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   
ฉบับปี พ.ศ. 2557 

19) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
20) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี  

พ.ศ. 2559 
21) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559 
22) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
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23) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
24) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
25) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
26) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 
27) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 

พ.ศ. 2558 
28) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
29) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
30) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี  

พ.ศ. 2559 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
 3. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน  
  รายละเอียดตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
0232.1/ว 152 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดการ
สัมมนาวิชาการข้ึนในหัวข้อเรื่อง การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) 
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ในสังคมไทยเพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งมอบ “หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย” 
และ “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการส่งมอบเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานเป้าหมายที่
ได้รับมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปเผยแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
   ในการนี้ จึงขอเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ผ่าน QR code ด้านล่าง ให้สถาบันอุดมศึกษาน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีตั้งแต่หลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในระดับปริญญา
ตรี – โท – เอก หรือหลักสูตรอื่น ๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก ตามความเหมาะสมอันเป็นสาระส าคัญ
ที่จะสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ขยายผลใน        
วงกว้างอย่างเป็นระบบในสังคมไทยตามเจตนารมย์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการบรรลุ        
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสหประชาชาติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้
พิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เสนอต่อ ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
  1. การเสนอหลักสูตรใหม่ควรตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรและตอบโจทย์ความต้องการ
ก าลังคนของประเทศในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรต้องเป็นทั้งผู้น าสังคมในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ตามสังคม
ด้วย และควรให้อิสระให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ  
  2. เสนอให้แต่ละคณะวิชาพิจารณาว่าหากมีหลักสูตรใดที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกัน ควรยุบรวมเป็น
หลักสูตรเดียวกันแล้วบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการเพ่ือความเข้มข้นของคุณภาพหลักสูตร อีกท้ังจะช่วยให้
การบริหารงานด้านคณาจารย์ บุคลากรและทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัด
งบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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  3. เสนอให้คณะวิชาร่วมกันพิจารณาเปิดรายวิชา/จัดท าหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคลากรฐานราก 
  4. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบมี
การปรับปรุงเนื้อหาให้เข้มและทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเฉพาะสาขาและมีการบูรณาการ
โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง 2562) ได้มีการ
พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง ดนตรีกับระบบธุรกิจดนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ติดตาม เพ่ือประเมินผลที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต่อไป ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจ
ดนตรีและบันเทิงเท่านั้น แต่หลักสูตรสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอ่ืน ๆ ก็มีความเชื่อมโยงในลักษณะนี้เช่นเดียวกันซึ่ง
น่าจะเป็นข้อคิดในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคต 
  5. คณาจารย์ควรศึกษาและท าความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับ Outcome-based education เพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. เสนอให้คณะวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก 
  7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าเอกสารหลักสูตร เช่น ความ
สอดคล้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสะกดค า ความถูกต้องของเวอร์ชั่นเอกสารหลักสูตร ก่อนเสนอเข้าที่
ประชุมต่าง ๆ ทุกครั้ง 
  8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในปัจจุบัน ลด
ชั่วโมงบรรยาย เน้นกิจกรรม มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปรับวิธีการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาวิธีการสอนให้เป็น 
Active Learning ต่อไปในอนาคต และต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้พร้อมที่จะเป็น Active Teachers ปรับแบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ การจัดท าแบบประเมินการสอนที่ดี คือ การให้นักศึกษาเขียนตามความเป็นจริง
ว่าในภาคการศึกษานั้น ๆ อาจารย์สอนอะไรบ้าง มีวิธีการสอนอย่างไร เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
  โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับทราบและพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
      1. ให้ท าบันทึกถึงคณะวิชาแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดท า
หลักสูตร 
       2. ให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ
ความต้องการของประเทศ เปิดโอกาสให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์เพ่ือสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ จัดให้
มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าหลักสูตรสหกิจศึกษา  
  ไปแล้วนั้น ในการนี้ ประธานขอน าข้อเสนอแนะดังกล่าวหารือเกี่ยวกับแนวทางหรือกลไกในการ
ด าเนินการของคณะอีกครั้ง 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อความเห็นดังนี้  
  1. ข้อ 1. การเสนอหลักสูตรใหม่ควรตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรและตอบโจทย์ความ
ต้องการก าลังคนของประเทศในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรต้องเป็นทั้งผู้น าสังคมในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ตาม
สังคมด้วย และควรให้อิสระให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ  
   ประธานเสนอให้ช่วยพิจารณาว่ามีการด าเนินการอย่างไรในหลักสูตร และคณะวิชามีการน าไป
ด าเนินการต่ออย่างไรบ้าง โดยมีข้อคิดเห็นจากคณะวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรในคณะมีการตอบสนองนโยบายของประเทศ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก มีการส ารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร เพ่ือส ารวจความต้องการ 
   1.2 คณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มีการส ารวจ Stakeholder’s 
อยู่แล้ว เพื่อตอบสนองนโยบายของการพัฒนาก าลังคนในหลักสูตร 
   1.3 คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรในคณะส่วนใหญ่มีวิชาเอก และวิชาโท ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเรียน
ตามความสนใจ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานเป็น 
   1.4 คณะโบราณคดี หลักสูตรในคณะมุ่งเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายต่าง ๆ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ข้อมูลจากศิษย์เก่า ปรับวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความ
สนใจ ซึ่งหลักสูตรในคณะจะแบ่งได้เป็น 2 สาย คือ สายภาษา และสายวัฒนธรรม 
   1.5 คณะมัณฑนศิลป์ การที่หลักสูตรต้องเป็นทั้งผู้น าสังคมในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ตามสังคม
ด้วย เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก 
  2. ข้อ 2. เสนอให้แต่ละคณะวิชาพิจารณาว่าหากมีหลักสูตรใดที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกัน ควรยุบ
รวมเป็นหลักสูตรเดียวกันแล้วบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการเพ่ือความเข้มข้นของคุณภาพหลักสูตร อีกทั้ง
จะช่วยให้การบริหารงานด้านคณาจารย์ บุคลากรและทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ประหยัดงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
   ประธานแจ้งว่าสอดคล้องกับระบบกลไกของหลักสูตรในการป้องกันการเปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกัน 
ทั้งนี้เสนอให้พิจารณาว่าการยุบรวมหลักสูตร หรือการบูรณาการหลักสูตร เพ่ือการด าเนินการ และการบริหาร
จัดการที่สะดวกข้ึนอย่างไรบ้าง โดยมีข้อคิดเห็นจากคณะวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
   คณะอักษรศาสตร์มีหลักสูตรที่เป็นลักษณะการยุบรวมและบูรณาการหลักสูตร คือ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีการยุบรวมหลักสูตรในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทยกับสาขาวิชาการ
แสดงศึกษา เป็นสาขาวิชานาฏยสังคีต และการยุบรวมสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสกับสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เป็น
สาขาวิชาภาษาตะวันตก เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างจากเดิม เพ่ือให้สามารถมีการปรับ/โยกย้ายบุคลากรของ
ภาควิชาตามความเหมาะสมได้ 
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  3. ข้อ 3. เสนอให้คณะวิชาร่วมกันพิจารณาเปิดรายวิชา/จัดท าหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคลากรฐานราก  
   ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังเดินหน้าในเรื่องของ หลักสูตรประกาศนียบัตร non-degree อย่างเต็ม
ก าลัง โดยออกแบบให้ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยปัจจุบันมีคณะวิชาที่สนใจเปิดหลักสูตรในลักษณะนี้ 
จ านวน 9 หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้คณะวิชาสนับสนุนการท าหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ อาทิ หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) หลักสูตร Online Course หลักสูตร Non-Degree 
และหลักสูตร Credit Bank เป็นต้น 
  4. ข้อ 4. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการ
ออกแบบมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้มและทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเฉพาะสาขาและมีการบูรณา
การโดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง 2562) ได้มี การ
พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีกับระบบธุรกิจดนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตาม 
เพ่ือประเมินผลที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต่อไป ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจดนตรี
และบันเทิงเท่านั้น แต่หลักสูตรสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอ่ืน ๆ ก็มีความเชื่อมโยงในลักษณะนี้เช่นเดียวกันซึ่งน่าจะ
เป็นข้อคิดในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคต คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสาขาศิลปะและการออกแบบ 
กลา่วชื่นชมการปรับปรุงหลักสูตรว่ามีการปรับได้ทันสมัยต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการได้ดี 
  5. ข้อ 5. คณาจารย์ควรศึกษาและท าความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับ Outcome-based education 
เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการเรื่อง Outcomed – based education จะเป็นการ
รวบรวมประเด็นปัญหาส่งให้วิทยากร และมีการบันทึกวิดีโอที่วิทยากรตอบค าถามในประเด็นปัญหาแล้วท าการ
จัดส่งไปยังคณะวิชาต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการร่วมอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทั้งนี้ 
ในการจัดท าหลักสูตร Outcomed – based education ที่ผ่านมาของคณะวิชาค่อนข้างดี แต่ในขั้นตอนวิธีการ
เรียนการสอน การด าเนินการใน มคอ.3 อาจยังไม่เป็น Outcomed – based education อย่างแท้จริง โดยอาจ
ต้องมีการปรับปรุงแนวทางการจัดท าตาม Outcomed – based education ในโอกาสต่อไป 
  6. ข้อ 6. เสนอให้คณะวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก  
   มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งการปรับปรุงแบบ
กระทบโครงสร้างหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด
ทุก 5 ปี และการปรับปรุงแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.08) 
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  7. ข้อ 7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าเอกสารหลักสูตร เช่น ความ
สอดคล้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสะกดค า ความถูกต้องของเวอร์ชั่นเอกสารหลักสูตร ก่อนเสนอเข้าที่
ประชุมต่าง ๆ ทุกครั้ง  
   ทั้งนี้ เรื่องความถูกต้องของเอกสารหลักสูตร ในการเสนอที่ประชุมต่าง ๆ เป็นประเด็นปัญหาที่พบ
ทุกครั้ง คณะวิชามีแนวทางหรือกลไกในการก ากับดูแลความสอดคล้อง และความถูกต้องของเอกสารหลักสูตร 
อย่างไร 
   7.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ออกจากคณะประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 
คณะกรรมการพิจารณา PLO และคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของคณะ
ตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย    
   7.2 คณะโบราณคดี มีการด าเนินการหลักสูตรโดยเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต/บัณฑิตศึกษา 
และคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ก่อนเสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   7.3 คณะดุริยางคศาสตร์ มีการด าเนินการหลักสูตรโดยเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่
ประจ าสาขาวิชาตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ก่อนเสนอคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
   7.4 คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ.1) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบรายวิชากลาง
ของคณะที่ใช้ร่วมกัน และมีเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาช่วยตรวจสอบ และมีการเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา อังกฤษ คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมกลไกหรือแนวทางในการตรวจสอบหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก่อนเสนอเอกสารมายังคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
  8. ข้อ 8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในปัจจุบัน 
ลดชั่วโมงบรรยาย เน้นกิจกรรม มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปรับวิธีการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาวิธีการสอนให้เป็น 
Active Learning ต่อไปในอนาคต และต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้พร้อมที่จะเป็น Active Teachers ปรับแบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ การจัดท าแบบประเมินการสอนที่ดี คือ การให้นักศึกษาเขียนตามความเป็นจริง
ว่าในภาคการศึกษานั้น ๆ อาจารย์สอนอะไรบ้าง มีวิธีการสอนอย่างไร เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา  
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   ประธานเสนอให้พิจารณาว่าคณะวิชามีวิธีปรับการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning อย่างไร 
โดยมีข้อคิดเห็นจากคณะวิชา   ต่าง ๆ ดังนี้ 
   8.1 วิทยาลัยนานาชาติ มีการปรับลดจ านวนชั่วโมงบรรยายลง แล้วเพ่ิมชั่วโมงการศึกษานอก
สถานที่ให้มากขึ้น 
   8.2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ โดยให้จัดรวมกัน
ในหลายรายวิชา เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณที่จะเกิดขึ้น 
   8.3 คณะวิทยาการจัดการ ให้นักศึกษามีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการศึกษานอกสถานที่ มี
การบูรณาการร่วมกันในรายวิชา โดยใช้ลักษณะเฉพาะของสถานที่ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็น Product 
activities based 
   8.4 คณะเภสัชศาสตร์ หารือว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถวัดได้อย่างไรว่าเป็น Active 
learning มีค านิยามที่ชัดเจนหรือไม่ 
    ประธานให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลัง
ผลักดันเรื่อง Professional Standards Framework (PSF) เพ่ือพัฒนา Active learning ในอนาคต ให้สามารถ
เข้าใจ และมีวิธีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา เสนอให้สนับสนุนให้มีรายวิชา Internship ในหลักสูตร
โดยเฉพาะฝึกงานในสถานประกอบการที่เป็น S-Curve หากผลักดันให้หลักสูตรสามารถเข้าถึง OBI (สิทธิประโยชน์
การลงทุนภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ได้จะท าให้สถานประกอบการกับหลักสูตรสามารถเกิดความร่วมมือกัน
มากขึ้น ในอนาคตท่านนายกสภามหาวิทยาลัย อยากให้หลักสูตรสามารถพัฒนาร่วมกับชุมชนตอบโจทย์ชุมชน 
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน อยากเห็นสหกิจชุมชน  
   ทั้งนี้  ขอฝากให้ทุกคณะวิชา น าประเด็นต่าง ๆ กลับไปก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 คณะดุริยางคศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 
13/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
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  1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์   อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธี  เชียงชะนา  อนุกรรมการ 
    3. อาจารย์ ดร. นิอร  เตรัตนชัย   อนุกรรมการ 
   อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์อลิสา  วัชรประภาพงศ์   อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามร  ศุภผล   อนุกรรมการ 
    3. อาจารย์ ดร. ทัศนา  นาควัชระ   อนุกรรมการ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    1. อาจารย์ณัฐวุฒิ  เตียนพลกรัง   เลขานุการ 
    2. อาจารย์เผ่าพันธ์  อ านาจธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    3. นางสาวพาฝัน  นุหัง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    4. นางสาวปลีลา  ศักดิ์สิริชัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์  นักรบ   อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  อนุกรรมการ 
    3. อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  เลิศสถากิจ  อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์พิสุทธิ  ประทีปะเสน   อนุกรรมการ 
    3. อาจารย์กิตติธัช  ส าเภาทอง    อนุกรรมการ 
   ฝ่ายเลขานุการ 
    1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ทอง    เลขานุการ 
    2. นางสาวพาฝัน  นุหัง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. หลักสูตรล าดับที่ 1 ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายชื่อล าดับที่ 3 ให้ตรวจสอบ
คุณวุฒิสูงสุดที่ระบุว่า “M.M. (Performance) University of Oregon, USA (1999)” ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจาก
ในตารางช่องรายชื่อระบุเป็น “อาจารย์ ดร.”   
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  2. หลักสูตรล าดับที่ 2 ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับที่ 1 ตารางช่อง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ให้ตรวจสอบค าว่า “ดนตรีชาติพันธ์วิทยา” ที่ถูกต้องเป็น “ดนตรีชาติพันธุ์” หรือไม ่
  ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี        
พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาบังคับวิชาชีพ รายวิชาบังคับฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม ่
551 372 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง       
            เภสัชกรรมระบบบริหารจัดการด้านยาของ 
            โรงพยาบาล 5(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 
            (Pharmaceutical Care Clerkship in   
            Hospital Drug Management) 
                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง

เภสัชกรรมในระบบยา การสืบค้น ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ การประเมินคุณค่าแหล่งข้อมูล และ
การน าเสนอสารสนเทศทาง ยาแก่ผู้สอบถาม 
ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่
คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบ าบัด การ
เผยแพร่จดหมายข่าวสารและวารสาร การ
ประเมินการใช้ยา และการรายงานอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา การบริหารจัดการ
หน่วยบริการเภสัชสนเทศ การพัฒนาทักษะ
ของการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วย บุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป 

551 372 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง       
            เภสัชกรรมระบบบริหารจัดการด้านยาของ 
            โรงพยาบาล 5(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 
            (Pharmaceutical Care Clerkship in   
            Hospital Drug Management) 
                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในสถานบริการสุขภาพ โดย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านยาเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยแนวคิดการ
พัฒน าคุณภาพบริ ก า รอย่ า งต่ อ เ นื่ อ งที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ท างานอย่างเป็นระบบการสร้างสัมพันธภาพใน
การท างานเป็นทีมบุคลากรการแพทย์สหสาขา
วิชาชีพ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น 



15 
 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ปรับแก้
เป็น “เริ่มใช้ตั้งภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องปรับปรุงใหม่ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “เป็นต้น”       
ในค าอธิบายรายวิชา  
   ให้เสนอคณะเภสัชศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ครั้ งที่  2/2563 เมื่อวันที่  29 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้ งแต่ เดือนมกราคม 
 พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  รัตสุข* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  รัตสุข* 
2. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง  สังข์ทอง* 2. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง  สังข์ทอง* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  ปัญญาคะโป* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  ปัญญาคะโป* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช* 
5. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์  พรหมมารัตน์* 5. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์  พรหมมารัตน์* 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง 6. รองศาตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ - 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์ทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.4 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร  
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก   
คณะอักษรศาสตร์ ที่ อว 8611/000622 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์  ศรีพิจารณ์   อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารินา  โชติรวี   อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา  อัตนโถ    อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูลย์จีรา  ชิรเวทย์   อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการต่อไป 

 

 3.5 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร  
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก   
คณะอักษรศาสตร์ ที่ อว 8611/000623 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์วรศักดิ์  มหัทธโนบล   อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  บรรจงมณี   อนุกรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ดาบเพชร   อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์ ดร. พิภู  บุษบก     อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์นาตยา  อยู่คง     อนุกรรมการ 
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  ฝ่ายเลขานุการ 
    1. อาจารย์ ดร. ปวริส  มินา     เลขานุการ 
    2. อาจารย์ ดร. สิรินาถ  ศิริรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อ
หลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2559 ระบุเป็น “หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
(หลักสูตรสหวิทยาการ)” ทั้งนี้ให้ปรับแกใ้ห้ถูกต้อง 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการต่อไป 

 

 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา  วัฒนการุณ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา  วัฒนการุณ* 
3. อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์  รังกุพันธุ์* 3. อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์  รังกุพันธุ์* 

4. อาจารย์ ดร. ชลเทพ  อุสาคู* 4. อาจารย์ ดร. ชลเทพ  อุสาค*ู 

5. อาจารย์ ดร. นาฏระพี  กรุณา  แซนเชซ* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ล าดับที่ 5 ให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนา 
   2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักที่ขอเปลี่ยนแปลง ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 5 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนา 
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   3. ข้อมูลประวัติอาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อบทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการ ผลงานที่มีผู้ร่วมท าเป็นคณะ ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อเจ้าของข้อมูลประวัติเป็นอักษร
ตัวหนา และให้ตัดการลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรออก 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิม
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย* 1. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย* 

2. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี* 2. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ฉาย  ทองปิ่น* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ฉาย  ทองปิ่น* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์  ตรีภพนาถกูล* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์  ตรีภพนาถกูล* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์* 
6. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล* 6. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล* 

7. อาจารย์ ดร. อ านาจ  สิทธัตตระกูล* 7. อาจารย์ ดร. อ านาจ  สิทธัตตระกูล* 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์  หงส์ศรีพันธ์ 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ชัยยุตต์ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ ยงวณิชย์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์  เฆษะปะบุตร 

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 

 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์  สุขแสน 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา  หล่อยืนยง 

 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  เลิศวิจิตรจรัส 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ  เหมศรี 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร  ลาภโนนเขวา 

 18. อาจารย์ ดร. นฤทธิ์  ตรีอ านรรค 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 8 – 18 ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบปรับแก้ดังนี้ 
    2.1 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
ล าดับที่ 8 – 18 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา 
    2.2 ล าดับที่ 7 ตารางช่องสถานะ ให้ระบุว่าวันเริ่มต้นสัญญาจ้างถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างด้วย 
    2.3 ล าดับที่ 10 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อย่อคุณวุฒิจาก “PH.D.” เป็น “Ph.D.”  
    2.4 ล าดับที่ 13 คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบข้อความว่า “Materials Science and 
Engineering” ว่าพิมพ์เกินมาหรือไม่ 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
    3.1 อาจารย์ทุกท่าน ให้ตรวจสอบและตัดผลงานที่มีระยะเวลาเกิน 5 ปีออก โดยผลงานนับจากวัน
เริ่มใช้อยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 2016 – ปี ค.ศ. 2020 หรือ ปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
    3.2 อาจารย์ล าดับที่ 4 ที่ขอเพ่ิมเติมหัวข้อหนังสือรวมบทความวิจัย ให้พิมพ์แยกผลงาน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยเรียงตามปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
    3.3 อาจารย์ล าดับที่ 6 ที่ขอเพ่ิมเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
    3.4 อาจารย์ล าดับที่ 10 ที่ขอเพ่ิมเติม ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ ให้ระบุเลขหน้าด้วย 
    3.5 อาจารย์ล าดับที่ 11 ที่ขอเพ่ิมเติม หัวข้อประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี ระดับปริญญาตรี 
รายวิชาแรกให้ปรับแกรู้ปแบบการพิมพ์เลขรหัสรายวิชาที่พิมพ์เกินมาจาก “SU401162” เป็น “SU401” 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 
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  3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง    
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโครงการก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 2 รายวิชา 
ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

263 403 คลินิกภาษา 1                       3(3-0-6) 
            (Language Clinic I) 
            เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                 ประเภทและการเลือกอ่านผลงานทาง

วิชาการ กลยุทธ์การอ่าน ฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความการคิดเชิงวิพากษ์ การบันทึก การ
วิเคราะห์และการสรุปเนื้อหา 

263 403 คลินิกภาษา 1                       2(2-0-4) 
            (Language Clinic I) 
            เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                 ประเภทและการเลือกอ่านผลงานทาง

วิชาการ กลยุทธ์การอ่าน ฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความการคิดเชิงวิพากษ์ การบันทึก 
การวิเคราะห์และการสรุปเนื้อหา 

263 404  คลินิกภาษา 2                       3(3-0-6) 
             (Language Clinic II) 
             เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                 โครงสร้างการเขียนเชิงวิชาการ การ

พัฒนาประเด็นในการเขียนรายงานและ
บทความวิชาการ การฝึกเข้มทักษะการ
เขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
การเขียนอ้างอิง การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
ต่าง ๆ ในการจัดการรูปแบบการเขียน การ
อ้างอิง และการท ารายการเอกสารอ้างอิง 
ประเภทการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 

263 404 คลินิกภาษา 2                       2(2-0-4) 
            (Language Clinic II) 
            เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                 โครงสร้างการเขียนเชิงวิชาการ การ

พัฒนาประเด็นในการเขียนรายงานและ
บทความวิชาการ การฝึกเข้มทักษะการ
เขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
การเขียนอ้างอิง การใช้โปรแกรมประยุกต์ 
ต่าง ๆ ในการจัดการรูปแบบการเขียน การ
อ้างอิง และการท ารายการเอกสารอ้างอิง 
ประเภทการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องเดิม และตารางช่องปรับปรุงใหม่ ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์เลขจ านวนหน่วยกิตที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นอักษรตัวหนา 
   2. ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม และตารางช่องปรับปรุงใหม่ ให้ตัด
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยออกทั้งสองรายวิชา 
   อนึ่ง ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาอีกครั้ง เนื่องจากปรับลดจ านวนหน่วยกิตแต่
เนื้อหาค าอธิบายรายวิชายังคงเดิม 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.9 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ   อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  โชติวชิรา   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น   อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. มีชัย  เอี่ยมจินดา    อนุกรรมการ 
   2. อาจารย์ ดร. บ ารุง  ช านาญเรือ     อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  บัวสมบูรณ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หัวเรื่อง ให้ปรับแก้เป็น  

“รายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย” 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้ชื่อสาขาวิชาที่พิมพ์ผิดจาก 
“(โสตทันศึกษา)” เป็น “(โสตทัศนศึกษา)” และตารางช่อง ที่อยู่/สถานที่ติดต่อให้เพ่ิมการระบุต้นสังกัดด้วย หาก
เป็นข้าราชการบ านาญให้ระบุเป็น “ข้าราชการบ านาญ” 
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  3. ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ 3 ตารางช่อง ที่อยู่/สถานที่ติดต่อให้เพ่ิมการระบุต้นสังกัดด้วย หากเป็น
ข้าราชการบ านาญให้ระบุเป็น “ข้าราชการบ านาญ” 
  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
   4.1 ล าดับที่ 1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้จาก “Ph.D. (Education) University of 
Tasmania Australia (2003)” เป็น “Ph.D. (Education) University of Tasmania, Australia (2003)” และ
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้จาก “ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 2534(” เป็น “ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534)” 
   4.2 ล าดับที่ 2 คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “อ.ม. (ภาษา
บาลี-สันสกฤต)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)” เป็น “อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2532)” และจาก “อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)” เป็น “อ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)” 
  ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 

และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.10 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ดังนี้  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง   อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี  เส็งศรี    อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล  สรรพกิจจ านง   อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น    อนุกรรมการ 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม้   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์  เรืองฤทธิ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
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   1.1 หัวเรื่อง บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้จาก “(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย” 
เป็น “(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย” 
   1.2 ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ระดับปริญญา
เอก ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อคุณวุฒิย่อจาก “Ph.D” เป็น “Ph.D.” และล าดับที่ 2 ตารางช่องที่อยู่/สถานที่ติดต่อ ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” จากอักษรตัวเอียงเป็นอักษรตรง
ปกต ิ
   1.3 ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ 1 ตารางช่อง ต าแหน่ง ชื่อ 
สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ให้ตรวจสอบการพิมพ์ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน และล าดับที่ 3 ตารางช่อง
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้ชื่อสถาบันการศึกษาที่พิมพ์ผิดจาก 
“มหาวิทยาลัยบูรพ” เป็น “มหาวิทยาลัยบูรพา” 
  ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 
  3.11 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามบันทึกศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ อว 
6803.12/00223 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ กลุ่มวิชาความ
รับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุง 
SU301    พลเมืองตื่นรู้                          3(3-0-6) 
             (Active Citizen) 
                   ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และ
สังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 

SU301    พลเมืองตื่นรู้                          3(3-0-6) 
             (Active Citizen) 
                   ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และ
สังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และจิตสาธารณะ 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.12 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร 
  3.12.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

451 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

451 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

451 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 451 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

 

451 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 451 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
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     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
  ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ฉบับปี   
พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อ
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                      แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

และงานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

458 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

452 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

458 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

 

451 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 452 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1 ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชาดังนี้ 
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    5.2 ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู 
จ านวน 1 รายวิชาดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน จ านวน 1 รายวิชาดังนี้ 
    5.4 ขอเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชาดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พจิารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.12.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ฉบับปี   
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ 

    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกต เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกต เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชน 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

                แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

458 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

458 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

458 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 458 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน  ปฏิบัติงานอ่ืนตามภารกจิ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

458 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 458 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
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   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ฉบับปี   
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                      แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

และงานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                      แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

และงานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชน 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

 แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

465 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

465 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

465 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 465 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

465 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 465 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
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    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี   
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                    แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

และงานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชน 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

                แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

466 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

466 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

466 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 466 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

 

451 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 466 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 



34 
 

   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ฉบับปี   
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                    หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชน 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

                  แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู  ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

467 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

467 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้ เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

467 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 467 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

467 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 467 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
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    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและงาน

ครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษาสังเกตการ
สอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคารสถานที่
ในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจากการศึกษา สังเกต
เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียนสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและงาน

ครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษาสังเกตการ
สอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคารสถานท่ี
ในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจากการศึกษา สังเกต
เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียนสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษาการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วยปฏิบัติงาน
สอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงานการปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น  : 462 100 ปฏิ บั ติ ก า รสอน ใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษาการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วยปฏิบัติงาน
สอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

                 วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงานการปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

470 301  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ เ รี ยน สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ส่ งผลต่ อ
พัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการถอดบทเรียน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

470 301  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 การปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ เ รี ยน สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ส่ งผลต่ อ
พัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการถอดบทเรียน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครูที่ได้รับ
มอบหมาย 

470 401  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 

1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรูใ้นวิชาเอก การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา การถอด
บทเรียนและเขียนรายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงาน
อื่นตามภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

470 401  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 470 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 

1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรูใ้นวิชาเอก การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา การถอด
บทเรียนและเขียนรายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงาน
อื่นตามภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นดังนี้  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
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     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   3. ให้ตรวสอบชื่อรายวิชาดังต่อไปนี้ 462 200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รายวิชา 470 301 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  และรายวิชา 470 401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ทั้งในตารางช่องเดิม
และปรับปรุงใหม ่ที่ถูกต้องมีค าว่า “การ” อยู่ในชื่อรายวิชาหรือไม่ เนื่องจากในหลักสูตรอ่ืนไม่ปราฏค าดังกล่าว 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชน 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

                แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน     
                การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าท่ีครู การสร้างชุมชน           
                แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน 
                การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

471 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

471 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

471 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 471 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

471 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 471 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็ น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข หัวตารางให้ปรับแก้ข้อความจาก “โครงการ
สร้างใหม”่ เป็น “โครงสร้างใหม่” 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ฉบับปี  
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู 
จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
462 100   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1              2(1-2-3) 
              (Professional Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

462 100   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                  แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ

งานครู การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ศึกษา
สังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร 
อาคารสถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการจริงจาก
การศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

462 200   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2              2(1-2-3) 
              (Professional Practice II) 
                     หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียนรายงาน
การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

462 200   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบั งคับก่อน : 462 100 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                    หลักการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกรณี ช่วย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ถอดบทเรียน เขียน
รายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

476 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice I) 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

476 301  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(1-2-3) 
              (Teaching Practice III) 
              วิชาบังคับก่อน : 462 200 ปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
                     หลักการ แนวคิดการสร้างหลักสูตรรายวิชาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บรรยากาศและการบริหารจัดการช้ันเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการ
ถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

476 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice II) 
              วิชาบังคับก่อน : 476 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 1 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมี ความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย  

476 401  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(0-18-0) 
              (Teaching Practice IV) 
              วิชาบังคับก่อน : 476 301 ปฏิบัติการสอน               
                                   ในสถานศึกษา 3 
              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
                    การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้
ในวิชาเอก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้
คิ ดและมีความ เป็นนวัตกร  การประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย  
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

                 ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

                 ใช้กระบวนการวิจัย การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา การถอดบทเรียนและเขียน
รายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจ
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้แยกสาระในการปรับปรุงแก้ไขเป็นดังนี้  
    5.1  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
     5.2  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 
2 รายวิชา ดังนี้ 
    5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
   2. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางช่องเดิม ให้ระบุเป็นชื่อรายวิชาเดิมก่อนการปรับปรุงใหม่ 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.13  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2532 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงศักดิ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล* 
2. อาจารย์ยุวบูรณ์  ธ ารงสมบัติสกุล* 
3. อาจารย์พรยศ  มณีโชติปีติ* 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงศักดิ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล* 
2. อาจารย์ยุวบูรณ์  ธ ารงสมบัติสกุล* 
3. อาจารย์พรยศ  มณีโชติปีติ* 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 
1. อาจารย์ขจรพล  เชิญขวัญศรี* 
2. อาจารย์เชิดชัย  ศิริโภคา* 
3. อาจารย์โกวิท  มีบุญ* 
 
 
 
 

วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 
1. อาจารย์ขจรพล  หิรัญโชติไพศาล*,** 
2. อาจารย์เชิดชัย  ศิริโภคา* 
3. อาจารย์โกวิท  มีบุญ* 
 

วิชาเอกการออกแบบเกม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  กาญจนภูมิ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพ  ชีวรัศมี* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  ศิริปิ่น* 

วิชาเอกการออกแบบเกม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  กาญจนภูมิ* 
2. อาจารย์เจนจิรา  ลักษณบุญส่ง* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  ศิริปิ่น* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง อาจารย์เปลี่ยนนามสกุล 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.14 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่   
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในวิชา
เลือก จ านวน 16 รายวิชา ดังนี้  
       915 411 Current Issues in the Luxury Industry   3(2-2-5) 
        915 412 Fashion Business and Environment    3(3-0-6) 
      915 413 Luxury Marketing      3(3-0-6) 
      915 414 Marketing for Luxury Hospitality and Real Estate  3(2-2-5) 
      915 415 Marketing for Luxury Food and Beverage   3(2-2-5) 
      915 416 Marketing for Luxury Transportation    3(2-2-5) 
      915 417 Marketing for Luxury Fashion    3(2-2-5) 
      915 418 Marketing Jewelry and Luxury Watches   3(2-2-5) 
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      915 419 Luxury and the Digital Era     3(2-2-5) 
      915 420 Luxury Retail Experience     3(2-2-5) 
      915 421 Luxury Product Design     3(2-2-5) 
      915 422 Counterfeits in the Luxury Sector    3(2-2-5) 
      915 423 Luxury Brand Extension     3(3-0-6) 
      915 424 Luxury Brands in Emerging Markets    3(3-0-6) 
      915 425 Content Strategy; Inbound Marketing   3(3-0-6) 
      915 426 International Consulting Project    3(2-2-5) 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวด
รายวิชาเลือก จ านวน16 รายวิชา ดังนี้” เป็น “ขอเปิดรายวิชาใหม่ในวิชาเลือก จ านวน 16 รายวิชา ดังนี้” 
  2. รายวิชา 915 411 Current Issues in the Luxury Industry 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาให้
ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “.....21 st century, .....” เป็น“.....21st century, .....” 
      3. รายวิชา 915 416 Marketing for Luxury Transportation  3(2-2-5) และรายวิชา 915 420 
Luxury Retail Experience 3(2-2-5) ค าอธิบายรายวิชาให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์รายวิชาเดียวกัน ให้อยู่ในหน้า
เดียวกัน 
  ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.15 วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562     
ขอปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้หลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากสถาบัน
ร่วมกันแล้วให้ปิดหลักสูตรได้ (ดังเอกสารแนบ) การปิดหลักสูตรไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาตกค้าง  
                ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกตว่าจ านวนนักศึกษาตกค้างในข้อ 8.
ไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษารับเข้าในตาราง ข้อ 6. ทั้งนี้ให้ตรวจสอบอีกครั้ง       
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.16  คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.16.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์*  

เจริญนิตย์* 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์** 
3. อาจารย์ ดร. สงวน  อินทร์รักษ์* 3. อาจารย์ ดร. สงวน  อินทร์รักษ์* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา  วังถนอมศักดิ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา  วังถนอมศักดิ์*,** 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร

เขียว  9. อาจารย์ ดร. ขัตติยา  ด้วงส าราญ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
         ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อมูลประวัติอาจารย์
ล าดับที่ 9 ให้ปรับแก้การพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
                  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
            
         3.16.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
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โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ ใช้ 
(หน้า 2) จากเดิม ภาษาไทย เปลี่ยนเป็น ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ เป็น 
ขอปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

5.2 ภาษาท่ีใช้                                      ภาษาไทย 5.2 ภาษาท่ีใช้          ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

                    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.16.3  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์*   1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์* ,**  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา  วังถนอมศักดิ์*

เจริญนิตย์* 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา  วังถนอมศักดิ์** 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์* 
6. อาจารย์ ดร. สงวน  อินทร์รักษ์ 6. อาจารย์ ดร. สงวน  อินทร์รักษ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษรเขียว 
 9. อาจารย์ ดร. ขัตติยา  ด้วงส าราญ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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    1. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 9 ตารางช่อง
สาขาที่เชี่ยวชาญ ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “1.การบริหารการศึกษา” เป็น “การบริหารการศึกษา” 
    2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ล าดับที่ 9 ให้ปรับแก้การพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์
ล่าสุดขึ้นก่อน 
                   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.16.4  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อ 5.2 ภาษาที่ ใช้ 
(หน้า 2) จากเดิม ภาษาไทย เปลี่ยนเป็น ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ เป็น 
ขอปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

5.2 ภาษาท่ีใช้                               ภาษาไทย 5.2 ภาษาท่ีใช้      ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.17 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ฉบับปี        
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
   1) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้  
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

520 215 การเขียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เชิงสถิติ 
            ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่            3(2-2-5) 
             วิชาบังคับก่อน: (1) 511 111 แคลคูลัส 1  
                                    517 122 ทักษะการเขียน 
                                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
                         หรือ (2) 511 108 แคลคูลัสส าหรับ 
                                    นักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
                                    517 122 ทักษะการเขียน 
                                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
            ภาพรวมของการเรี ยนรู้ เชิ งสถิติ และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ภาพรวมของข้อมูลประเภทต่าง ๆ 
ภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติการลดขนาดของมิติ วิธีการ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน วิธีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน วิธีการวิเคราะห์ตัวแปร
พหุ เครื่องมือซอฟแวร์และการเขียนโปรแกรม ประสิทธิภาพการท างาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยความจ าส าหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การ
วิเคราะห์การจัดกลุ่ม การประเมินผล 

520 215 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
  
             วชิาบังคับก่อน: (1) 511 111 แคลคูลัส 1 
                                     517 122 ทักษะการเขียน 
                                     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
                           หรือ (2) 511 108 แคลคูลัสส าหรับ 
                                      นักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
                                      517 122 ทักษะการเขียน 
                                      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
            ภาพรวมการเรียนรู้เชิงสถิติส าหรับการเรียนรู้
ของเครื่อง ภาพรวมของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระดับการวัดของข้อมูล สถิติพื้นฐาน การเตรียม
ข้อมูล การกรองข้อมูล การจินตภาพข้อมูล วิธีการเรียนรู้
แบบมีผู้สอน การจ าแนกข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ วิธีการ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การเขียน
โปรแกรมทางสถิติ การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ  

            
   2) ขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้   

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
517 313 ทฤษฎีการค านวณ                             3(3-0-6) 
             วิชาบังคับก่อน: 517 213 โครงสร้างเชิงการ 
                                 ค านวณแบบไม่ต่อเนื่อง 
             แบบจ าลองของการค านวณและภาษาสมมูล เครื่อง
สถานะจ ากัด ออโตเมตาแบบจ ากัดและไม่จ ากัด ภาษาปกติ 
ภาษาและไวยากรณ์ไม่ พ่ึงบริบท ออโตเมตาแบบกดลง 
เครือ่งจักรทัวริง 

517 313 ทฤษฎีการค านวณ                          3(3-0-6) 
             วิชาบังคับก่อน: 517 213 โครงสร้างเชิงการ 
                                 ค านวณแบบไม่ต่อเนื่อง 
             แบบจ าลองของการค านวณและภาษาสมมูล
เครื่องสถานะจ ากัด ออโตเมตาแบบจ ากัดเชิงก าหนดและ
เชิงไม่ก าหนด ภาษาปกติ ภาษาและไวยากรณ์ไม่พ่ึงบริบท 
ออโตเมตาแบบกดลง เครื่องจักรทัวริง 

   
   3) ขอปรับแก้ วิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Hardware and Computer Architecture) จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
517 411 การออกแบบระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง 3(3-0-6)            
            วิชาบังคับก่อน: 517 312 ระบบปฏิบัติการ 
                               517 313 สถาปัตยกรรม 
                              คอมพิวเตอร์ 
            องค์ประกอบของระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง 
การสังเคราะห์ระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง การสร้างตัวแบบ
ระบบ ความเชื่อถือได้และความคงทนต่อความเสียหาย การ
ท างานแบบพร้อมกันและการโปรแกรมแบบพร้อมกัน การจัด
ก าหนดการ ตัวอย่างของระบบฝังตัวและระบบเวลาจริงเครื่องมือ
การออกแบบ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันทางระบบฝังตัวและระบบ
เวลาจริง 

517 411 การออกแบบระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง 3(3-0-6)            
            วิชาบังคับก่อน: 517 312 ระบบปฏิบัติการ 
                               517 222 โครงสร้างและ    
                              สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      
            องค์ประกอบของระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง 
การสังเคราะห์ระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง การสร้างตัวแบบ
ระบบ ความเชื่อถือได้และความคงทนต่อความเสียหาย การ
ท างานแบบพร้อมกันและการโปรแกรมแบบพร้อมกัน การจัด
ก าหนดการ ตัวอย่างของระบบฝังตัวและระบบเวลาจริงเครื่องมือ
การออกแบบ หัวข้อวิจัยในปัจจุบันทางระบบฝังตัวและระบบ
เวลาจริง 

517 412 การค านวณแบบสมรรถนะสูง                  3(3-0-6)            
            วิชาบังคับก่อน: 517 313 สถาปัตยกรรม 
                                 คอมพิวเตอร์ 
             การวิเคราะห์ การออกแบบ และการท าให้เกิดผล 
ของการค านวณสมรรถนะสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน 
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน ภาษาการเขียนโปรแกรมแบบขนานและ
แพลตฟอร์ม ประเด็นเรื่องสมรรถนะ การประยุกต์ด้านวิทยาการ
และวิศวกรรมเชิงค านวณ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 

517 412 การค านวณแบบสมรรถนะสูง                 3(3-0-6)            
            วิชาบังคับก่อน: 517 222 โครงสร้างและ    
                              สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
             การวิเคราะห์ การออกแบบ และการท าให้เกิดผล 
ของการค านวณสมรรถนะสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน 
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน ภาษาการเขียนโปรแกรมแบบขนานและ
แพลตฟอร์ม ประเด็นเรื่องสมรรถนะ การประยุกต์ด้านวิทยาการ
และวิศวกรรมเชิงค านวณ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางช่องเดิมและตารางช่อง
ปรับปรุงใหม่ ให้เพ่ิมชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.18 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี         
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้  
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

520 215 การเขียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เชิงสถิติ 
            ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่            3(2-2-5) 
             วิชาบังคับก่อน: (1) 511 111 แคลคูลัส 1  
                                    517 122 ทักษะการเขียน 
                                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
                         หรือ (2) 511 108 แคลคูลัสส าหรับ 
                                    นักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
                                    517 122 ทักษะการเขียน 
                                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
            ภาพรวมของการเรียนรู้ เชิงสถิติและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ภาพรวมของข้อมูลประเภท
ต่าง ๆ ภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติการลดขนาดของ
มิติ วิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน วิธีการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน วิธีการ
วิเคราะห์ตัวแปรพหุ เครื่องมือซอฟแวร์และการเขียนโปรแกรม 
ประสิทธิภาพการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยความจ าส าหรับ
ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การประเมินผล 

520 215 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติ 3(2-2-5)  
 
            วิชาบังคับก่อน: (1) 511 111 แคลคูลัส 1 
                                     517 122 ทักษะการเขียน 
                                     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
                          หรือ (2) 511 108 แคลคูลัสส าหรับ 
                                     นักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
                                     517 122 ทักษะการเขียน 
                                     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
            ภาพรวมการเรียนรู้เชิงสถิติส าหรับการเรียนรู้
ของเครื่อง ภาพรวมของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระดับการวัดของข้อมูล สถิติพื้นฐาน การเตรียม
ข้อมูล การกรองข้อมูล การจินตภาพข้อมูล วิธีการเรียนรู้
แบบมีผู้สอน การจ าแนกข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ วิธีการ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การเขียน
โปรแกรมทางสถิติ การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ  

          ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางช่องเดิมและตารางช่อง
ปรับปรุงใหม่ ให้เพ่ิมชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
      ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
      เนื่องด้วยค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จะหมด
วาระ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น  
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
     1. พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรชุดใหม่              
ตามที่แต่ละคณะวิชาเสนอรายชื่อมายังมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
             2. แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการ 
หรือขั้นตอนการพิจารณาจากเดิมหรือไม่ ซึ่งแนวทางเดิม คือ คณะวิชาเสนอหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
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ตรวจสอบความสอดคล้องของภาษาอังกฤษในหลักสูตรแล้วลงนามเพ่ือรับรองความถูกต้องของหลักสูตรนั้น ๆ        
ก่อนเสนอหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพิจารณาภาษาอังกฤษของหลักสูตร      
ควรเป็นไปในทิศทางใดได้บ้าง อาทิ เสนอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับคณะกรรมการ
วิชาการกลุ่มย่อย เป็นต้น  
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
              1. ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรชุดใหม่
ตามที่แต่ละคณะวิชาเสนอรายชื่อมายังมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะให้แต่ละคณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลอีกครั้ง และแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
       2. การปรับเปลี่ยนแนวทางในการพิจารณาหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษ คณะวิชา        
ต่าง ๆ ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี ้
  1) คณะอักษรศาสตร์ เห็นด้วยที่ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ
วิชาการกลุ่มย่อย 
          2) คณะศึกษาศาสตร์ เห็นด้วยที่ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ
วิชาการกลุ่มย่อย แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษและคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรจะเหมาะสม 
          3) คณะโบราณคดี ไม่เห็นด้วยกับการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ
วิชาการกลุ่มย่อย โดยเสนอว่าในกรณีที่มีประเด็นความไม่สอดคล้องของภาษาอังกฤษ (Consistency) ให้คณะวิชา
ส่งกลับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง  
          4) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เห็นด้วยที่ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุม
ในคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อย เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะท าให้หลักสูตรมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
          5) คณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าหากให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการวิชาการ
กลุ่มย่อยด้วยนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษอาจเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระหรือไม่ ทั้งนี้หากจ าเป็นต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมเสนอให้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรน่าจะ
เหมาะสมกว่า 
  6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่เห็นด้วยกับการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อย เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษที่แต่ละคณะ
เสนอแต่งตั้งมีแนวทางการพิจารณาและความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอาจท าให้การพิจารณาของหลักสูตรไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  7) คณะวิทยาการจัดการ เห็นด้วยกับแนวทางที่ด าเนินการอยู่เดิม 
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               8) คณะมัณฑนศิลป์ เสนอว่าหากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษท่านแรกพิจารณาหลักสูตรแล้ว               
มีข้อผิดพลาดมาก เสนอให้เปลี่ยนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ พิจารณาแทน 
           ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ใช้แนวทางเดิมในการพิจารณาหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ     
ไปก่อน โดยขอให้คณะวิชาหากลไกในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสนอหลักสูตรมายัง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรแล้วมีความไม่สอดคล้องของภาษาอังกฤษ (Consistency) มาก   
อาจส่งกลับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะวิชาสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการ
บริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม 
 
 4.2 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 
       บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา       
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
       1. รายวิชา 464 473 การวิจัยและพัฒนา  
            2. รายวิชา 464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย 
            3. รายวิชา 464 480 การประเมินโครงการทางการศึกษา 
       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้พิจารณาด าเนินการใน 2 แนวทาง ดังนี้ 
           1. เห็นชอบให้ด าเนินการเปิดรายวิชาดังกล่าวให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน       
ปีการศึกษา 2562 โดยให้ใช้ประกาศเดิมของบัณฑิตวิทยาลัยไปก่อน หรือ 
           2. ให้ชะลอการขอเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
ไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
           อนึ่ง ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้ว่ามีการด าเนินการอย่างไร 
            1. การท าบัตรนักศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือหน่วยงานใด 
            2. การท าบัตรสมาชิกห้องสมุด ให้นักศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุด 
            3. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป มีวิธีการอย่างไร 
            4. การจัดกลุ่มนักศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไปจัดอยู่ในกลุ่มใดของมหาวิทยาลัย 
       5. คณะวิชาเจ้าของรายวิชาเป็นหน่วยงานในการด าเนินการบริหารจัดการนักศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป
หรือไม ่
       ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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 4.3 การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
       ตามที่กองบริหารงานวิชาการ ได้จัดประชุมร่วมกับคณะวิชาและธนาคารกสิกรไทย เพ่ือหารือเรื่องการ
จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563      
ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิชาการ ชั้น 2 นั้น      
       ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการ ขอแจ้งก าหนดการการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
        ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา   
            ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ และให้กองบริหารงานวิชาการด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องด าเนินการตามวิธีการแนวทางเดียวกันเพ่ือให้สอดคล้องกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต 
      ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการด าเนินการต่อไป 
 
 4.4 ขอหารือการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต กรณีที่มีเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนและหน่วยกิต      
ที่ต่างกัน 
       กองบริหารงานวิชาการ ขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต กรณีที่มี
เกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนและหน่วยกิตที่ต่างกันในรายวิชาเดียวกัน โดยยกตัวอย่างการเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้  
        1) กรณีเรียนได้หน่วยกิตน้อยกว่าสามารถเทียบได้กับหน่วยกิตสูงกว่าหรือไม่ เช่น  
                  4 รายวิชา 5 หน่วยกิต เทียบเท่ากับ 1 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

วิชา นก. เกรด เทียบ วิชา นก. เกรด 
Speacial Class for Silpakorn 
University 7+1 Programm Students 

2 S  450 142 Asian Cultural 
Studies in Foreign Context 

6 A 

Japanese 2 Comprehensive A 1 S 
 

   
Japanese 2 Composition A1 1 A     
Japanese 2 Kanji A 1 A     
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                  2 รายวิชา 2 หน่วยกิต เทียบเท่ากับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต เป็นต้น 
วิชา นก. เกรด เทียบ วิชา นก. เกรด 

Japanese 3 Kanji A 1 B  450 226 Japanese Reading for 
Asian Studies I 

3 B 

Japanese 4 Reading A 1 S 
 

   

 
        2) กรณีหน่วยกิตและเกรดต่างกัน การบันทึกผลการศึกษาและการค านวณเป็นอย่างไร เช่น 

วิชา นก. เกรด เทียบ วิชา นก. เกรด 
Vietnamese Culture 4 B  450 142 Asian Culturcl 

Studies in Foreign Context 
6 B+ 

Vietnamese Economics 4 A 
 

   

 
       3) กรณีเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนต่างกันในรายวิชาเดียวกัน (ระบบเกรด  GD และ SU) ให้
ด าเนินการเช่นไร เช่น  

วิชา นก. เกรด เทียบ วิชา นก. เกรด 
Japanese 3 Grammar A 1 S 

 

   
Japanese 3 Grammar A 1 A     
Japanese 301 3 A 

 

   
Japanese 301 3 S     

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
  1. กรณีเรียนได้หน่วยกิตน้อยกว่าสามารถเทียบได้กับหน่วยกิตสูงกว่าหรือไม่  
      ที่ประชุมเห็นว่าในกรณีดังกล่าว การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนในแต่ละ
มหาวิทยาลัย TCAS63 รอบ 2 โควตา และสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน ทั้งนี้หากหลักสูตรมีเอกสาร
หลักฐานประกอบที่สามารถยืนยันการเทียบโอนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนที่สามารถเทียบเท่ากันได้ กรณี
ดังกล่าวก็สามารถเทียบโอนได้ 
  2. กรณีหน่วยกิตและเกรดต่างกัน การบันทึกผลการศึกษาและการค านวณเป็นอย่างไร  
                    ที่ประชุมเห็นว่าในกรณีที่หน่วยกิตต่างกันให้ใช้แนวทางเดียวกันกับกรณีที่ 1 กรณีเกรดต่างกัน 
การเทียบโอนขอให้ยึดถือผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
  3. กรณีเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนต่างกันในรายวิชาเดียวกัน (ระบบเกรด  GD และ SU)            
ให้ด าเนินการเช่นไร  
      ที่ประชุมเห็นว่า ให้เทียบระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาตามความเหมาะสม  
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  อนึ่ง ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ ขอหารือที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการระบุข้อมูลการ   
เทียบโอนรายวิชา 3 รูปแบบ ดังนี้ 
                รูปแบบที่ 1 ระบุรายวิชาที่นักศึกษาเรียนจริง 
                รูปแบบที่ 2 ระบุรายวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่น ามาเทียบโอน โดยไม่ระบุรายวิชาที่นักศึกษา
เรียนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
                รูปแบบที่ 3 ระบุรายวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่น ามาเทียบโอน โดยมีการบันทึกข้อมูลของ
นักศึกษาว่าเรียนรายวิชาอะไร จากสถาบันการศึกษาใด 
                ทั้งนี้ ทั้ง 3 รูปแบบ จะต้องน าไปหารือเพ่ิมเติมอีกครั้ง โดยรูปแบบที่ 1 เป็นการด าเนินการอยู่         
ในปัจจุบัน รูปแบบที่ 2 สามารถด าเนินการได้เร็วกว่ารูปแบบที่ 3 
                ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 3 แต่ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วจึงขอใช้
รูปแบบที่ 2 ก่อน 
     ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 4.5 สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปิดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 โควตา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 แล้วนั้น ในการนี้กองบริหารงาน
วิชาการ จึงขอรายงานสถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2 และรอบที่ผ่านมา 
ดังนี้  
  1. สถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio)  
                2. สถิติการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ประจ าปีการศึกษา 2563  
                3. สถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 2 โควตา (Quota)  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
                 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ โดยขอความร่วมมือคณะวิชาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมีการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ดังนี้ 
                1. ให้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 (COVID-19) 
                2. ให้เพ่ิมความระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้รัดกุม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาเช่นเดียวกับปีที่   
ผ่านมา 



56 
 

                3. กรณีใบยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษา หากไม่มีการสอบสัมภาษณ์ต้องมีแนวทางหรือวิธีการให้นักศึกษา
ส่งใบยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได ้
                4. ส าหรับแนวทางในการกรอกคะแนน ให้ทางคณะวิชากรอกคะแนนในระบบออนไลน์ (Online) 
พร้อมทั้งส่งเอกสารมายังกองบริหารงานวิชาการด้วย เพ่ือเป็นการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 4.6 จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ 
เพื่อน ามาใช้ค านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 
2562 
            กองประกันคุณภาพการศึกษาขอหารือประเด็นจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ เพ่ือน ามาใช้ค านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562 ตามท่ีที่ประชุมผู้บริหารคณะที่ก ากับดูแลด้านวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้หารือในประเด็นค่า FTE ประกอบการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น ที่ประชุมมี
มติ  ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดท าค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์     
AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมหาวิทยาลัยจะขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจ านวนชั่วโมงสอนต่อภาค
การศึกษาของอาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยขอข้อมูลจากศูนย์บริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร โดยขอข้อมูลจากคณะ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการค านวณ FTE ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ส าหรับรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยาย
และปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ฝึกงาน สหกิจศึกษา และรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น (0-0-x) เป็นต้น 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้ก าหนดจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว            
ซึ่งเบื้องต้นกองประกันคุณภาพการศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะวิชา  
             ในการนี้ จึงขอน าข้อมูลที่ได้มาหารือจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุ
ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ โดยขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาแยกตามกลุ่มสาขา 
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันและน าข้อมูลมาใช้ค านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ 
AUN-QA ปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีรายละเอียดตามสรุปจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ จากข้อมูลคณะวิชาแยกตามกลุ่มสาขา ดังนี้ 
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รายวิชา 

จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 

กลุ่มสาขาศิลปะ 
และการออกแบบ 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ 

ภาพรวม 
มหาวิทยาลัย  

m
in 

m
ed

ian
 

m
ax

 
เฉ

ลี่ย
 

m
in 

m
ed

ian
 

m
ax

 
เฉ

ลี่ย
 

m
in 

m
ed

ian
 

m
ax

 

เฉ
ลี่ย

 

m
in 
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วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

0.21 2.5 12 4.24 1 3 6 3.33 1 8 16 8.36 0.21 5 16 6.26 

การค้นคว้าอิสระ 
(Independent 
Study : IS)  

0.17 1.5 2 1.23 1 1 1 1.00 4 4 4 4.00 0.17 1.5 4 1.60 

ฝึกงาน 3 3 3 3.00 1 4 6 4.00 1 3 5 3.00 1 3 6 3.50 

สหกิจศึกษา - - - - - - - - 1 1 1 1.00 1 1 1 1.00 

DISSERTATION 1.5 2.75 4 2.75 1 1 1 1.00 - - - - 1 1.5 4 2.17 

 
            ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้       
            1. ให้ที่ประชุมพิจารณาปรับจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมง
บรรยายและปฏิบัติการ เพ่ือน ามาใช้ค านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์    
AUN-QA ปีการศึกษา 2562 ในที่ประชุมนี้เลย หรือ 
       2. ให้แต่ละกลุ่มสาขาน าข้อมูลของกองประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ข้อมูลจากคณะวิชากลับไปประชุม
หารือร่วมกัน โดยจัดประชุมแยกแต่ละกลุ่มสาขาเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกัน 
            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แต่ละกลุ่มสาขาน าข้อมูลของกองประกันคุณภาพการศึกษาที่ ได้จากคณะวิชา
กลับไปประชุมหารือร่วมกัน และแจ้งข้อมูลไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 4.7 การก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้สมัครคัดเลือกใน
ระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 และการปรับระบบการท างาน
ของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับท่ี 2  
           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีบันทึกด่วนที่สุด เรื่อง การก าหนดมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 และเรื่องการปรับระบบการท างานของ TCAS63 
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เพ่ือรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 มายังมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
       ประธานเสนอท่ีประชุมทราบ และขอหารือในประเด็นการยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 
       ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณากรณีการยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
       1. TCAS63 รอบ 2 โควตา หลายคณะวิชาแจ้งว่าได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว มีบางคณะ
วิชาที่ยังไม่ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งได้ก าหนดวันเวลาไว้แล้ว ในการนี้คณะวิชาจะด าเนินการให้มี         
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
       2. TCAS63 รอบ 3 และรอบ 4 ท.ป.อ. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อ านวยการ      
กองบริหารงานวิชาการ จัดท าแบบฟอร์มส ารวจไปยังทุกคณะวิชาว่าหลักสูตรใดจ าเป็นต้องมีการสอบสัมภาษณ์ 
และหลักสูตรใดที่ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ให้ระบุข้อมูลในแบบฟอร์มด้วยว่ากรณีที่หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษา
เตรียมเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้ายกเลิกการสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะมีแนวทางอย่างไร ยกเลิก              
การส่งเอกสารหรือให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้รวมส ารวจ TCAS63 รอบ 2 โควตา ไว้ในแบบฟอร์มด้วย 
        ทั้งนี้ ขอให้คณะวิชาแจ้งผลมายังกองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ต่อไป 
 
 4.8  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. การท าเรื่องขอขยายเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากใกล้เวลาสิ้นภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 แล้ว หากคณะวิชาใดมีความประสงค์ที่จะขยายเวลาการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร ให้รีบด าเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ มี 3 กรณีที่
เห็นสมควรขอขยายเวลาการศึกษา คือ 
   1) การขยายเวลาการศึกษา เพ่ือรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้
ระบุการด าเนินการว่าอยู่ในขัน้ตอนใดให้ชัดเจน อาทิ การส่งผลงานไปที่วารสารใด เมื่อวันที่เท่าไหร่ เป็นต้น 
   2)  การขยายเวลาการศึกษา กรณีเจ็บป่วยระยะยาว ให้ระบุเอกสาร/หลักฐาน ทางการแพทย์ อาทิ 
ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 
   3) การขยายเวลาการศึกษา กรณีประสพภัยพิบัติต่าง ๆ 
   อนึ่ง ให้คณะวิชาเสนอขอขยายเวลาการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เล็งเห็นว่าจ าเป็นเท่านั้นส าหรับ
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษานี้ ให้อาจารย์ก ากับดูแล ติดตาม นักศึกษาให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดด้วย  
  2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยอีก 2 – 3 สัปดาห์ ข้างหน้า 
คาดว่าสถานการณ์อาจจะเข้าสู่ระยะที่ 3 อย่างเต็มระบบ จึงขอให้คณะวิชาเตรียมความพร้อม ในกรณีที่ไม่สามารถ
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เลี่ยงการจัดสอบของนักศึกษาได้ โดยจัดสถานที่ให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบที่เหมาะสม อาทิ ห้องที่ไม่หนาแน่น 
นักศึกษาสามารถเว้นระยะห่างจากกันได้พอสมควร และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนในเรื่องของการส่งผลการศึกษาเสนอให้ใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด แทนการส่ง
แบบปกติเพ่ือหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลจ านวนมาก การเตรียมความพร้อมในการจัดท าคลิปวิดิโอการสอน
ออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมการรับน้องใหม่ด้วย  
 

ปิดประชุม 14.00 น. 
                  

                                                                     นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


