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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดอืนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ  ห้องประชมุคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๒ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง  
   
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
 ......................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............. 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่  ๕ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๒ 

วันพุธที่  ๑๐  เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

----------------------------------------------------------------------- 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์    ประธาน 

๒. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์   รองประธาน 

๓. ดร.รมย์  พะโยม     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม    ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 

๖. ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา    ผู้แทนโปรแกรมวิชา 
๗. ดร.ปราณี  เลิศแก้ว    ผู้แทนโปรแกรมวิชา 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
๑. ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล   หัวหน้าส านักงานคณบดี  

 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
   ๑.  นางมาริตา  จิตช ู
   ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผอ่ง  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 
  ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์มีจ านวนเกิน
กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ขณะนี้คณะครุศาสตร์ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ๔ ปี แต่ต้องรอ
มาตรฐาน ๒ ด้านจาก สกอ.และกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาจะก าหนดและการสรรหาคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิก็จะหมดวาระลงก็จะมีการน าเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสภาฯ  หากท่านเห็นว่า
บุคคลใดเหมาะสมกับการเสนอชื่อก็สามารถให้ข้อมูลมาได้ พร้อมแนบประวัติข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๒ รอบ  ๓  เดือน (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑)  
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) คณบดี  กล่าวว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ตัวชี้วัดที่ 
๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาต่างประเทศ อาจจะต้องมีการเพ่ิมให้อาจารย์ ได้เข้าสอบ
หลักจากอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพราะทางคณะครุศาสตร์เป็นศูนย์สอบ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์
อยู่แล้ว และก าลังจะมีการจัดสอบขึ้นในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๖ 
จ านวน นศ.ปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีนี้จะมี
การร่วมงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จะมีการคัดสรร
ผลงานวิจัย นศ. ที่ออกฝึกสอน โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ แห่ง  ในตัวชี้วัดที่ ๗ จ านวน นศ.ที่ได้รับการ
ยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ  ทางคณะครุศาสตร์จะมีการน า นศ.เข้าร่วมแข่งขันทักษะอุดมศึกษา ในวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้ง ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีกิจกรรมการแข่งขัน ๒๐ กิจกรรมด้วยกัน ตัวชี้วัดที่ ๑๕ จ านวนโครงการกับเครือข่าย
สถาบันที่ผลิตครู และผู้ใช้ครู ทั้งในปละต่างประเทศฯ คณะครุศาสตร์มีโครงการที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลั ยใน
ต่างประเทศ ๓ ที่ด้วยกันได้แก ่

๑. Bowling Green State University โดยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
๒.  West Visayas State University  

          ๓.  SEAMEO Regional Center for Education in Science and Mathematics 
Malaysia และจะมีการส่ง นศ.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปไปเทรนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในช่วง
ปลายเดือนเมษายน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒ ๕ ๖ ๒  รอบ  
๓  เดือน (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑)  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
   การศึกษาระดับหลักสูตรภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   ราชภัฏก าแพงเพชร 
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ในปีนี้จะมีการ
งดรับ นศ.โปรแกรมวิชาภาษาจีนเนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ๔ คน จึง
ชะลอการรับ นศ.ในปี ๒๕๖๒ โดยจะงดรับเป็นเวลา ๒ ปี  
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   องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต บัณฑิตท่ีจบแล้วจะไม่ค่อยมีการตอบภาวการณ์มีงานท า ยัง
ต้องอาศัยอาจารย์ในโปรแกรมช่วยกระตุ้น ท าให้ยังมี ๒ โปรแกรมท่ียังตอบไม่ครบตามเป้าหมายคือ ๗๐% 
   องค์ประกอบที่ ๓ อาจารย์ ขณะนี้อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ก าลังด าเนินการขอ
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓๐ ท่าน รองศาสตราจารย์ ๒ ท่าน 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   พิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตร
   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
   ดร.จารุนันท์  ผู้เสนอหลักสูตรได้ให้ข้อมูลประกอบว่า โครงสร้างหลักสูตร จ านวน
หน่วยกิตก าหนดไว้ไม่เกิน ๓๗ หน่วยกิต ยังคงเดิมเหมือนหลักสูตรในปี ๒๕๖๒ ในขณะนี้ร่างมาตรฐานวิชาชีพครู
ตัวใหม่ออกมา ๔ มาตรฐาน จึงน าตัวชี้วัดที่อยู่ในแต่ละมาตรฐานมาปรับในค าอธิบายรายวิชา และยังคง  ๑๑ 
มาตรฐานเดิมอยู่ที่เพ่ิมเติมมาจะเป็นด้านค่านิยมและความเป็นครูประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ทางหลักสูตรได้มีการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ไปเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส าหรับ
ค าอธิบายรายวิชาที่ปรับปรุงล่าสุดเราจะเอามาจากสาระความรู้มาตรฐานวิชาชีพตัวใหม่ มาปรับใส่ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบและปรับแก้ จะมีการปรับในรายวิชาความเป็นครู ที่เพ่ิมในส่วนของสภาพงานของครู 
คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาภาษาวัฒนธรรมส าหรับครู ได้มีการปรับให้สอดคล้องและรับกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละละรายวิชามีการปรับเพ่ิมค าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในท้ายที่สุด 
รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้มีการหารือว่าจะต้องมีการออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน 
   คณบดี  กล่าวว่า รายวิชาคงเดิมแต่มีการปรับค าอธิบายรายวิชา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นไปตามมารฐาน สกอ. เรื่องมาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ ๕ ปี รวมทั้งผู้สอนด้วย จะต้องมีวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จึงจะประจ าหลักสูตรได้ ส าหรับ 
ผศ.อรอนงค์ อาจจะมีการปรับ เพราะต้องไปตรวจดูผลงานว่ามีหรือไม่ใน ๕ ปีที่ผ่านมา 
   ดร.รมณ์  กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ป.บัณฑิต ระยะเวลาเรียนจะสั้นลง 
เพราะครูรุ่นใหม่เรื่องการท าแผนการสอนและจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ คณะครุศาสตร์ ในช่วงการฝึกสอน มีการประเมิน นศ.บ่อยแค่ไหน บางคนอาจจะไม่ได้สอนจริงอาจจะใช้
ระบบพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนได้สะท้อนผลการประเมินกลับมายังคณะบ้าง ในระบบของครู สพฐ. จะมีการประเมินเช็ค
ลิสต์ที่เข้มงวด  ถ้าหาก นศ. ได้เรียนรู้การสอนจริงในโรงเรียนเมื่อสอบบรรจุได้เค้าจะผ่านไปได้ 
   คณบดี กล่าวว่า ระบบการนิเทศ การเช็คตรวจประเมิน ฝาก ดร.บัณฑิตได้รับผิดชอบ 
ส่วนการนิเทศ ในรอบใหม่จะจัดระบบใหม่คือไปยังสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
เป้าหมายในการรับ นศ.ยังอยู่ที่  ๑๘๐ คน 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ(ร่าง)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตร
   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ดร.รมณ์  กล่าวว่า  ในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯมีการเปิดในระดับปริญญาโท กี่สาขา 
   คณบดี กล่าวว่า ปัจจุบัน ระดับปริญญาโท จะมีหลักสูตร บริหารการศึกษา และ 
ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับปริญญาเอกก็เช่นกัน 
   ดร.รมณ์  กล่าวว่า   เพราะหลักเกณฑ์การประเมินการท าวิทยฐานะใหม่ที่ครูจะต้อง
น ามาใช้ประโยชน์ จะต้องตรงกับวิชาเอก ถ้ามีการส ารวจหาข้อมูลครูที่จะศึกษาต่อ ว่ามีจ านวนมากก็พิจารณา
เปิดเป็นเอกๆไป 
   ดร.ทักดนัย กล่าวว่า การสอบใบประกอบวิชาชีพ จะมีหรือไม่ 
   คณบดี กล่าวว่า นศ.ปี ๑ ปี ๒๕๖๒ ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะมีการเรียนใน
หลักสูตรใด ถ้ามีการระบุในเกณฑ์การรับรองว่าจะต้องสอบในหลักสูตรใด ระดับใดก็จะเป็นไปตามนั้นแต่หลักๆ
จะอยู่ที่ปริญญาตรี แต่มีข้อเสนอว่า ป.บัณฑิต,ป.โท ที่จะขอใบอนุญาตจะสอบในเชิงปฏิบัติ 
   ดร.ทักดนัย กล่าวว่า การสอบ ใบประกอบวิชาชีพมีการเปิดกว้างให้คณะอ่ืนๆได้เข้า
ร่วมสอบหรือไม่ 
   คณบดี กล่าวว่า คนที่ไม่ได้เรียน จะต้องผ่านมาตรฐานความรู้มาก่อนจึงจะสอบได้
ส าหรับกรณีการสอบบรรจุ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 
   ดร.รมณ์  กล่าวว่า  อาจจะสอบในช่วงสิงหาคม – กันยายน เพ่ือจะบรรจุในเดือน
ตุลาคม 
    
         ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  

 
 
 
 

(นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง)              (นางมาริตา  จิตชู)           (ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล) 
   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนือ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  
 ประเด็นพิจารณา  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   พิจารณาความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา   
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  
 ประเด็นพิจารณา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗  พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙ พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  
 ประเด็นพิจารณา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๐   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
  
 ประเด็นพิจารณา   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนระยะเวลา ๔ ปี โดยปรับจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙ รายระเอียด ดังเอกสารเล่ม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน    
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


