
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ  คร้ังที่ 1/2562 
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรกิารวิชาการ    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ภูริทัต  สิงหเสม) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สุนทร ี วรรณไพเราะ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวนิ) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร ์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 
12. นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย       กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิักษ์) 
14. หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ) 
15. นางสุภาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม     เนื่องจากติดภารกิจ 
2. รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง     เนื่องจากติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา    เนื่องจากติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหารและประกันคุณภาพ 
2. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต 

 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.20 น. 
 
วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย ในวันที่         

7 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งไปยังสาขาวิชาต่างๆ อีกคร้ัง 
1.1.2 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมห าวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 นั้น คณะอาจ
มีการปรับรูปแบบและเกณฑ์การประเมินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจั ย 
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่  2 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562           
ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมการทางวิชาการตลอดทั้งวัน ในการนี้     
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว 

 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) ระยะที่  1 ในวันที่             
16 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมวีว่า อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายในโครงการเป็นผู้บริหาร และ       
ครูปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
ขอความร่วมมือสาขาวิชาที่มีการบรรจุอาจารย์ใหม่ ด าเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง

มายังคณะ เพื่อเสนอแต่งตั้งต่อไป 
 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” 
(วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562  ณ หอประชุมปาริชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในโครงการก าหนดให้มีพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า และมีพิธีมอบทุนการศึกษา
แก่นิสิต ช่วงบ่ายเป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนิสิต ในการนี้ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการในวันดังกล่าว 



 3 

1.2.5 ประธานสาขาวิชา  
1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้บรรจุนายพลากร  คล้ายทอง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แทนอาจารย์ ดร.กฤษณพล  จันทร์พรหม ที่ขอลาออก
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นายพลากร  คล้ายทอง ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่              
29 ตุลาคม 2561  

1.2.5.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จะเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกม” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 
2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

1.2.5.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

จ านวน 3 อัตรา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยในขณะนี้สาขาวิชาฯ            
ได้ด าเนินการติดต่อและทาบทามบุคลากรที่บรรจุในต าแหน่งดังกล่าวแล้ว 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ      
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
10/2561 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1) 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2  วาระที่ 1.2.1.2 ชื่อวาระ 
ข้อความเดิม 1.2.1.2 ก าหนดการสอบผลายภาค... 
แก้ไขเป็น 1.2.1.2 ก าหนดการสอบปลายภาค...  
หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.1.6 บรรทัดที่ 3 
ข้อความเดิม ...ณ โรงแรมหรรษ เจบี อ าเภอหาดใหญ่ 
แก้ไขเป็น ...ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ 
หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.3 ข้อ (2) บรรทัดที่ 1 
ข้อความเดิม ...รุ่น “50 ปี วศ มศว มทษ พ.ศ.  
แก้ไขเป็น ...รุ่น “50 ปี วศ. มศว. มทษ. พ.ศ. 
หน้าที่ 4  วาระที่ 1.2.5.2 ข้อ (2) บรรทัดที่ 2 
ข้อความเดิม ...ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมหรรษา 
แก้ไขเป็น ...ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมหรรษา 
หน้าที่ 6  วาระที่ 4.2 ในส่วนของมติข้อ 1 บรรทัดที่ 1 
ข้อความเดิม 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แก้ไขเป็น 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง (ไมม่ี) 
 
วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้ค่าระดับขั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม) 

มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 

4.2 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรผลิตครู 4 ปี) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะผลิตร่วมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(4 ปี) รวมทั้งสิ้น 11 สาขาวิชาเอก และหมวดวิชาชีพครู และตามนโยบายรัฐบาลได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการผลิต
ครู เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มุ่งหวังให้สถาบันผลิตครูจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรผลิตครูที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและสังคมส่วนรวม บัณฑิตครูต้องมีค่านิยม คุณลักษณะความเป็นครู ความรู้ 
และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง         
มีความรู้เท่าทันสังคมและบริบทโลก เป็นพลเมืองที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติและสังคม
อนาคต 

บัดนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หมวดวิชาชีพครู ได้ยกร่างหลักสูตร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรผลิตครู 4 ปี) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 4.2 นอกเล่ม)  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. การตั้งชื่อวิชาควรให้สื่อความหมายให้สามารถเข้าใจได้ตั้งแต่เริ่มแรก 
2. รายวิชาเพศศึกษาส าหรับครู ควรเปลี่ยนเป็น เพศศึกษาในโรงเรียน และการจัดการเรียนการ

รายวิชา ควรให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
มติ เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรผลิตครู 4 ปี) หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับแก้ไขเอกสาร และน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. หน้าที่ 2 ข้อ 9 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาจารย์ และจัดรูปแบบการ
น าเสนอให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งตาราง 

2. หน้าที่ 8 หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 ปรัชญา 
 ข้อความเดิม ครูดีสอนเก่ง สร้างสรรค์การศึกษา น าพัฒนาสังคมและชุมชน 
 แก้ไขเป็น ครูดีสอนเก่ง สร้างสรรค์การศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ข้อ 1.3 (5) บรรทัดที่ 2 
 ข้อความเดิม ...สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่... 
 แก้ไขเป็น ...สามารถสร้างนวัตกรรม... 
 ข้อ 1.3 (7) บรรทัดที่ 2 
 ข้อความเดิม ...และรว่มมือกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อส่งเสริม 
 แก้ไขเป็น ...และร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อส่งเสริม 
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3. หน้าที่ 14 ข้อ 3.1.2 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เอกเดี่ยว-เอกโท) ให้เขียนแยกข้อ 
4. หน้าที่ 16 แก้ไขจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา 0000XXX การศึกษาเพื่อสร้างความ

เป็นพลเมือง เป็น 3(2-2-5) 
5. หน้าที่ 17 มาตรฐานความรู้ที่ 2 
 ข้อความเดิม 0308211 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิตัลส าหรับครู 
 แก้ไขเป็น 0308211 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับครู 
6. หน้าที่ 19 ให้ตรวจสอบรายวิชา 0308xxx วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการสื่อสารทาง

ภาษา ว่าอยู่ในมาตรฐานความรู้ที่ 2 หรือมาตรฐานความรู้ที่ 4 
 รายวิชา 0308xxx กฎหมายการศึกษา ให้ย้ายไปมาตรฐานความรู้ที่ 1 
7. หน้าที่ 20 มาตรฐานความรู้ที่ 4  
 ข้อความเดิม 0308xxx สถานศึกษาสร้างความสุข 
 แก้ไขเป็น 0308xxx สถานศึกษาสร้างสุข 
8. หน้าที่ 21 กลุ่มบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนสังคม 
 ข้อความเดิม 0308xxx นวัตกรรมการสอนสังคมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 แก้ไขเป็น 0308xxx นวัตกรรมการสอนสังคมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 กลุ่มบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนศิลปศึกษา 
 ข้อความเดิม 0308xxx ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ส าหรับครู 
   Art, Music and Dance for Teachers 
 แก้ไขเป็น  0308xxx ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ส าหรับครู 
   Art, Music and Thai Dance for Teachers 
9. หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 9-10 เปลี่ยนค า บูรณรการ เป็น บูรณาการ 
 ในตารางข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้ระบุชื่อวิชาให้ครบถ้วน 
10. ค าอธิบายรายวิชาในหน้าที่ 24-50 ในส่วนของรายละเอียด ให้จัดรูปแบบการพิมพ์

เป็นอักษรปกติทั้งหมด และในส่วนของค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้เครื่องหมาย (;) แทนการใช้
เครื่องหมาย (,) 

11. หน้าที่ 24 ค าอธิบายรายวิชา 0000xxx พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้ บรรทัดที่ 3-4 
 ข้อความเดิม วิชาชีพในบริบทที่ สอดคล้องกับบริบทวิ ชาชีพและสังคมเพื่ อ

สัมพันธภาพในองค์กร และความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ในบริบทที่สอดคล้องกับบริบทวิชาชีพ 

 แก้ไขเป็น วิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทวิชาชีพและสังคมเพื่อสัมพันธภาพใน
องค์กร และความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมที่สอดคล้องกับ
บริบทวิชาชีพ 

12. หน้าที่ 25 ค าอธิบายรายวิชา 0000xxx การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง บรรทัดที่ 3 
 ข้อความเดิม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล... 
 แก้ไขเป็น  คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น และ

หลักธรรมภิบาล... 
 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx ครูนักพัฒนา ให้เพิ่มรายละเอียดให้เห็นถึงการเป็นครู

นักพัฒนา และเพิ่มเติมข้อความของ ELO1 “เป็นครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาตนเอง ผู้เรียน และชุมชน” ไว้ใน
ค าอธิบายรายวิชา 
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13. หน้าที่ 26 เพิ่มค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 0308xxx การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 ปรับค าอธิบายรายวิชา 0308xxx จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นรูปแบบเดิม 
 ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0308xxx การสอนเฉพาะสาขา 
 ข้อความเดิม สาระการเรียนรู้วิชาเฉพาะหลักการจัดการเรียนรู้และประเมินผลวิชา

เฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนเทคโนโลยีและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในชั้นเรียนและสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครู
วิชาเฉพาะ 

 แก้ไขเป็น การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิชาเฉพาะ หลักการ
จัดการเรียนรู้ และประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในชั้นเรียนและการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส าหรับครูวิชาเฉพาะ 

14. หน้าที่ 37 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
บรรทัดที่ 2 

 ข้อความเดิม ความสัมพันธ์ในชุมชน ในการยอมรับความแตกต่าง.... 
 แก้ไขเป็น ความสัมพันธ์ในชุมชน และการยอมรับความแตกต่าง.... 
 บรรทัดที่ 4 
 ข้อความเดิม ความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน.... 
 แก้ไขเป็น ความสัมพันธ์กับชุมชน การพัฒนาตนเองและผู้เรียน.... 
 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา 0308xxx ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจพหุ

วัฒนธรรม บรรทัดที่ 4 
 ข้อความเดิม ...and learners can see their own values and 
 แก้ไขเป็น ...and appreciate values and 
 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระวิชา ให้ตัด

ค า กลุ่ม ออก และปรับค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 2 
 ข้อความเดิม ...ภาษาอังกฤษกับสาระวิชา โดย 
 แก้ไขเป็น ...ภาษาอังกฤษกับสาระวิชา และ 
15. หน้าที่ 38 แก้ไขค าในชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308xxx การบูรณาการ

ภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย  
 ข้อความเดิม Integration of English Language with Early Childhood 

Educaiton 
 แก้ไขเป็น  Integration of English Language with Early Childhood 

Education 
 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308xxx การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการ

จัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  
 ข้อความเดิม Integration of English Language with Prtmary Educaiton 
 แก้ไขเป็น Integration of English Language with Primary Education 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0308xxx การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา บรรทัดที่ 4 
 ข้อความเดิม ...ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงชีพ 
 แก้ไขเป็น ...ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
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 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา 
บรรทัดที่ 3 ให้ตัดค า ขั้นพื้นฐาน ท้ายบรทัดออก 

16. หน้าที่ 39 ให้ระบุรหัสวิชาในรายวิชา ศิลปะงานโฟมในสถานศึกษา และให้เพิ่มเติม
รายละเอียดเก่ียวกับการแกะสลักโดยใช้วัสดุอื่นๆ ในค าอธิบายรายวิชา 

17. หน้าที่ 41 ย้ายรายวิชา 0308xxx การปฏิบัติการสอนในต่างประเทศ ไปไว้ต่อจาก
รายวิชา 0308232 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในหน้าที่ 28-29 

 แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308xxx ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้มีค า ในต่างประเทศ ต่อท้าย 

 ค าอธิบายรายวิชา 030xxxx การศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค บรรทัดที่ 1 
 ข้อความเดิม ...ที่มาของควา 
 แก้ไขเป็น ...ที่มาของความ 
18. หน้าที่ 42 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0308xxx สถานศึกษาสร้างสุข 
 ข้อความเดิม ปฏิบัติการสถานศึกษาสร้างสุขผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนา

องค์การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้น าทาง
การศึกษา 

 แก้ไขเป็น การพัฒนาองค์การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง 
การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้น าทางการศึกษา ปฏิบัติการสถานศึกษาสร้างสุขผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

19. หน้าที่ 44 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx การสอนภาษาไทยส าหรับครูนวัตกร 
บรรทัดที่ 3-4 

 ข้อความเดิม ...ที่มีความแตกต่างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีดี
จิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดีจิทัล และองค์ 

 แก้ไขเป็น ...ที่มีความแตกต่างกัน การออกแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคโนโลยีดีจิทัล และองค์ 

 ตัดหน่วยกิตรายวิชา 0308xxx การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร์การศึกษา ออก 1 ตัว 
20. หน้าที่ 45 แก้ไขชื่อวิชาในรายวิชา 0308xxx ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู้เชิง

วิชาชีพ โดยให้ตัดค า เชิง ออก 
 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ บรรทัดที่ 3 
 ข้อความเดิม รูปแบบ กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ... 
 แก้ไขเป็น  รูปแบบ กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ... 
21. หน้าที่ 47 ค าอธิบายรายวิชา 0308xxx ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครู

สังคมศึกษา บรรทัดที่ 4-5 
 ข้อความเดิม สังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับครูสังคมศึกษา 

การสังเกตชั้นเรียนร่วมกันส าหรับครูสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นครูสังคมศึกษามืออาชีพ 
 แก้ไขเป็น สังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้และสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน

ของครูสังคมศึกษา  
 แก้ไขชื่อวิชาในรายวิชา 0308xxx การสอนศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็น การสอนศิลปะเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0308xxx การสอนศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บรรทัดที่ 2  
 ข้อความเดิม คิดสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น... 
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 แก้ไขเป็น  คิดสร้างสรรค์การเพิ่มคุณค่า และมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น... 
22. หน้าที่ 48 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 0308xxx สุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู บรรทัด 1 
 ข้อความเดิม ศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพชีวิต... 
 แก้ไขเป็น การวิเคราะห์คุณภาพชีวิต... 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308xxx การพัฒนาการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ให้
ตัดเคร่ืองหมาย ) ออก 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308xxx การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว 
ให้ท าตัวหนา 

23. หน้าที่ 49 ให้ระบุรหัสวิชาของทุกรายวิชา และแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาของทุก
รายวิชา ดังนี้ 

 ข้อความเดิม Development of students’ learning in school science 
 แก้ไขเป็น Development of students’science learning in school 
 ข้อความเดิม Development of students’ learning in school mathematics 
 แก้ไขเป็น Development of students’mathematics  learning in school 
 ข้อความเดิม Development of teaching Competency in school science 
 แก้ไขเป็น Competency Development of teaching in school science 
24. หน้าที่ 50 ให้ระบุรหัสวิชาในรายวิชาการพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน จัดรูปแบบวรรคตอน ย่อหน้า การตัดค า ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร 
25. ตรวจสอบความถูกต้องของค า ข้อความ ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร 
26. มอบฝ่ายวิชาการคณะปรับแก้ไขรายละเอียดตามมติที่ประชุม 

 
4.3 พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
 ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมิน    

ทางการศึกษา ได้ยกร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเล่ม) 

มติ ให้ปรับแก้ไขเอกสารโดยรวมหมวดวิชาชีพครูไว้ในหลักสูตร และน าเข้าพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมคณะศึกษาศาสตร์คร้ังถัดไป  
 

4.4 พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ยก

ร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.4 นอกเล่ม)  

มติ ให้ปรับแก้ไขเอกสารโดยรวมหมวดวิชาชีพครูไว้ในหลักสูตร และน าเข้าพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ครั้งถัดไป  
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4.5 พิจารณา ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 
 ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา ได้ยกร่าง

หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น ร่าง 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5 
นอกเล่ม) 

มติ ให้ปรับแก้ไข ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... ดังนี้ 

1. หน้าที่ 10 ข้อ 2.6 ให้ปรับข้อมูลงบประมาณตามแผนทั้งรายรับ และรายจ่าย ให้
สอดคล้องกับการรับนิสิต 

2. หน้าที่ 15 และ 40 ให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0319403 พล
ศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

3. หน้าที่ 46-51 หมวดที่ 4 ในตารางข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใน
คอลัมน์ที่ 1 คุณลักษณะพิเศษ PLO1 ให้ระบุคุณลักษณะพิเศษ โดยไม่ต้องใส่รายละเอียดมาตรฐาน 

 ให้ปรับกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตในคอลัมน์ที่ 2 ในแต่ละคุณลักษณะให้ถูกต้อง 
4. หน้าที่ 64-67 ให้ทบทวน ELO ทุกข้อ โดยให้ปรับให้สอดคล้องกับ ELO ของ

วิชาชีพครู และ มคอ.3 ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
5. ปรับรูปแบบการน าเสนอประวัติและข้อมูลอาจารย์ในภาคผนวก ข ให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน และตรวจตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และกรณีผลงานมีผู้ด าเนินการหลายคน ให้ระบุชื่อมาทุกคน 
6. ให้ตรวจสอบความคงเส้นคงวาในการใช้ค า ข้อความ ทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
7. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานการปรับแก้ไขเอกสารกับสาขาวิชา    

พลศึกษาและสุขศึกษา และเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งถัดไป 
 
วาระที่  5   เรื่องอื่นๆ  

5.1  พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2561 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานละ 1 คน ในเบื้องต้นคณะได้แจ้งเวียนให้
สาขาวิชา/ส านักงานพิจารณาเสนอชื่อแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561  

มติ เห็นชอบให้เสนอชื่ออาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช ข้าราชการ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล ะมอบ
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาประสานงานในส่วนของประวัติ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.50 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


