บันทึกขอความ

สวนราชการ งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
ที่
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง แจงสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๓
เรียน ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม สุวัจน ลิปตพัลลภ ๑ ชั้น ๓
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร ๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น
ในการนี้ มติ สภามหาวิทยาลัยเห็ น ชอบการปรับ ปรุงหลั กสูต รเล็ กน อ ย กรณี ป รับ อาจารย
ผูรับ ผิด ชอบหลั กสูต ร และกรณี ป รับ รายละเอี ย ดหลั ก สูต ร จำนวน ๒ หลัก สูตร มอบให ม หาวิท ยาลั ย
ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณี ป รับ อาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร คณะสาธารณสุ ข ศาสตร ปรั บ ปรุ งหลัก สูต ร
ระดับ ปริญ ญาตรี จำนวน ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาชีว อนามัย และ
ความปลอดภัย (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑)
(๒) กรณี ป รับ รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร คณะครุศ าสตร ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี
จำนวน ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานรรต ใจสำราญ)
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1
อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0
สารบัญ
สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ........................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ.
2561)
2. กรณีปรับรายละเอียดหลักสูตร…………………………………………………………………………….
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………………………………..
1. แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561) …………………………………………………………
2. แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา
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1
สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
ผ่านกรรมการ
ผ่านสภาวิชาการ
ที่
หลักสูตร (สาขา)
ประจำคณะ
ในคราวประชุม
ในคราวประชุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
3/2563
6/2563
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (8 พฤษภาคม 2563) (10 กรกฎาคม 2563)
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
3/2563
6/2563
(ภาษาอังกฤษ)
(15 มิถุนายน 2563) (10 กรกฎาคม 2563)
(ฉบับปี พ.ศ. 2562)

หมาย
เหตุ

2

ประเด็นที่นำเสนอ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงเล็กน้อย
1. กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ที่

หลักสูตร (สาขา)

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.
อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
อ.พนิดา เทพชาลี
ดร.พฤมล น้อยนรินทร์
รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
อ.นันทนา คะลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
ความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ อ.พนิดา เทพชาลี
ความปลอดภัย)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ดร.พฤมล น้อยนรินทร์
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความ
อ.อุษาวดี ไพราม
ปลอดภัย)
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)

เนื ่ อ งด้ ว ย อ.นั น ทนา คะลา
ได้ ข ออนุ ญ าตลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริ ญ ญาเอก ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดศึกษา
ต่ อ ในเดื อ นสิ ง หาคม 2563 นี้
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
จึ ง มี เ ห็ น ควรเสนอ อ.อุ ษ าวดี
ไพราม ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ ให้การ
บริ ห ารหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

3
2. กรณีปรับปรับรายละเอียดหลักสูตร
ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) เสนอปรับปรุง
หลักสูตร เนื่องจากปรับคำอธิบายรายวิชาให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา สอดคล้องกับการ
นำไปใช้ในสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยปรับคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาบังคับ จำนวน
1 รายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม
207104 การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
(English Classroom Management)

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง
207104 การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
(English Classroom Management)

ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั ด ชั ้ น เรี ย นที ่ ห ลากหลาย
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผ ู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ก ิ จ กรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรม
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมรรถนะ 1.1, 1.2) ภาษาอั งกฤษได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
หลั ก การบริ ห ารจั ด การชั ้ น เรี ย น ลั ก ษณะชั ้ น เรี ย น
ที่พึงประสงค์ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การใช้ภาษา เพื่อการ
สื ่ อ สารสำหรั บ ครู วิ ธ ี ก ารสะท้ อ นผลผู ้ เ รี ยน การปรับ
พฤติกรรม การสร้างวินัยในชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจใน
การเรี ย น และกระบวนการแก้ ป ั ญ หาในชั ้ น เรี ย น
(สมรรถนะ 1.1, 1.2)

4

ภาคผนวก

5

แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ : อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่................./..................
เมื่อวันที่..............................................
หมายเหตุ ข้อที่ 2 หลักสูตรไม่ต้องระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เนื่องจากกำหนดการอนุมัติ
จะเกิดขึ้นภายหลังการเสนอปรับปรุงในครั้งนี้
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ภาคเรียนที่.....................1......................ปีการศึกษา................2561...........................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากนางสาวนันทนา คะลา ได้แจ้งความประสงค์ขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาอาชี ว อนามั ย และอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยจะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในภาคการศึ ก ษาที ่ 1 เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2563 นี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นควรเสนอปรับศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเสนอปรับ
นางสาวอุษาวดี ไพราม ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทนนางสาวนันทนา คะลา เพื่อให้เกิดการบริหารหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เลขประจำตัว
ประชาชน
3310900536715

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3300100060295

อาจารย์

วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี

3361100396430

อาจารย์

พนิดา เทพชาลี

1160100177635

อาจารย์

พฤมล น้อยนรินทร์

3409940652483

รองศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล
นันทนา คะลา

พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
2555
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2549
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2551
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2539
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2552
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
ประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2535
สาขาวิชา
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข
เลขประจำตัว
ประชาชน
3300100060295

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3361100396430

อาจารย์

พนิดา เทพชาลี

1160100177635

อาจารย์

พฤมล น้อยนรินทร์

3409940652483
3301700548150

ชื่อ – สกุล
วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี

รองศาสตราจารย์ พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
อาจารย์

อุษาวดี ไพราม

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2551
2539
2552
2548
2560
2551
2544
2538
2535
2557
2549
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
1. ชื่อ – สกุล
: นางสาววรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

2539

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี, ธวัชชัย เอกสันติ และกนกพร ฉิมพลี. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม สุ ข ภาพ
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการปลูกข้าวปลอดภัยในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018)
"วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน". นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา. 31 มีนาคม
2561, (หน้า 428-437).
ธวัชชัย เอกสันติ , พัชรินทร์ ยุพา, วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี , ธนิดา ผาติเสนะ และสุภาพ หวังข้อกลาง. (2559).
สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ชีวิตด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคมของเด็กและเยาวชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน .
นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา. 16-17 มิถุนายน 2559, (หน้า 384-392).
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2. ชื่อ – สกุล
: นางพนิดา เทพชาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
พนิดา เทพชาลี, กัลยาณี ชมภูนิมิตร, เจนจิรา เพชรหิน, ยุพาวดี แก้วด่านกลางและรัตนา ขอเอื้อนกลาง. (2561).
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย จากการใช้ ส ารเคมี ข องเกษตรกรชาวนาบ้ า นดอนรี ตำบลดอนชมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา
ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018) "วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ".
นครราชสีมา. วิทยาลัยนครราชสีมา. วันที่ 31 มีนาคม 2561. (หน้า 428-437)
มะลิ โพธิพิมพ์ และพนิดา เทพชาลี. (2557). การสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจราจรมหาวิทยาลัย
วงษ์ช วลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูร พา, 9(2) กรกฎาคม –
ธันวาคม 2557, (หน้า 21-32).
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3. ชื่อ – สกุล
: นางสาวพฤมล น้อยนรินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
จุลชีววิทยา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ปาริชาติ วงษ์วริศรา, พฤมล น้อยนรินทร์, กาญจนา หวังทอนกลาง, ธญญาพร ทองแจ่ม, เกียรติศักดิ์ เถียนสูง
เนิน, ณรงค์เดช เพ็ญศรี และณัฏฐาพร มุ่งชมกลาง. (2560). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านหนองสรวงพัฒนา ตำบลหนองสรวง อำเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 19 – 20 ตุลาคม 2560, (หน้า 463-472).
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4. ชื่อ – สกุล
: นายพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2 เภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ , อนุสรณ์ เป๋าสูงเนินและทิวากรณ์ ราชูธร. (2560). การพัฒนาความรู้และการปฏิบัติ
เรื่องการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการรถเร่จำหน่ายอาหาร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.
วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560), (หน้า 79-80).
มาตุภูมิ พอกระโทก และพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์. (2557). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกระบวนการเสริมพลังอำนาจ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา”. วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557), (หน้า 123-131).
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5. ชื่อ – สกุล
: นางสาวอุษาวดี ไพราม
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
การศึกษา
:
ที่
หลักสูตร
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สถาบัน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปลอดภัย

ปี พ.ศ.
2557
2549

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
งานวิจัย
อุษาวดี ไพราม. (2562). การศึกษาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของ
พนักงาน ณ บริษัทผลิตน้ำมันจากพืชแห่งหนึ่ง . การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชีย งราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้า งเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภั ย
ของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0”. โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562, (หน้า 494501)
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แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับปี พ.ศ. 2562)

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

สมอ.
15 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ :
อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบ
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ .......เมื่อวันที่
..........................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ภาคเรียนที่.....................1......................ปีการศึกษา................2563...........................เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ด้ ว ยคณะกรรมการหลั ก สู ตรและอาจารย์ผ ู้ ร ับ ผิ ด ชอบรายวิ ช าในหลั ก สู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ ได้ร่วมพิจารณารายละเอีย ดในหลักสูตรพบข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา
เอกบังคับ จำนวน 1 รายวิชาได้แก่
รหัสวิชา
207104

ชื่อรายวิชา
การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3(2-2-5)

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลอันดีต่อการ
ผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา
ดังกล่าว
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ด้ ว ยหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได้ พ ิ จ ารณาเห็ น ควรปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช า
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 1 รายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผล
อันดีต่อการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม
207104 การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
(English Classroom Management)

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง
207104 การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
(English Classroom Management)

ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การชั ้ น เรี ย นที่
ฝึกปฏิบัติการจัด ชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อ
หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจ กรรม
กิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้
(สมรรถนะ 1.1, 1.2)
หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึง
ประสงค์ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การใช้ภาษา เพื่อการ
สื่อสารสำหรับครู วิธีการสะท้อนผลผู้เรียน การปรับ
พฤติ ก รรม การสร้ า งวิ น ั ย ในชั ้ น เรี ย น การสร้ า ง
แรงจูงใจในการเรียน และกระบวนการแก้ปัญหาในชั้น
เรียน (สมรรถนะ 1.1, 1.2)

