รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
----------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
๓. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
๔. อาจารย์นันทิยา รักตะปะจิต
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
๖. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
๗. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
๘. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
๙. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
๑๐. อาจารย์ปวีณัย บุญปก
๑๑. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
12. อาจารย์นิติกร อ่อนโยน
13. อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
17. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
18. นางสาวสายพิณ ทาทอง
19. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
20. นางสมฤดี คัชมาตย์
21. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
22. นายกิตติภัค สุดสะกรี
23. นางบุณยนุช เทียบแสน
24. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
25. นางสาวกรกนก เหรียญทอง

คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
ประธานหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย
ประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ
ประธานหลักสูตรภาษาจีน
ประธานหลักสูตรสาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
อาจารย์หลักสูตรสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
หัวหน้าสานักงานคณะครุศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

2
ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว

ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มี
เรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานวิชาการ ดังนี้
1.1 ส่งรายชื่อโรงเรียน และชื่อนักศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ของภาคการศึกษา 1/2561
งานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ส่งรายชื่อโรงเรียนและชื่อ
นักศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของภาคการศึกษา 1/2561 อีกทั้งเสนอภายในวันที่
24 มกราคม 2561 ที่คุณกนกภรณ์ สุธัมรส
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ O-Net ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ แจ้งโครงการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จะเชิญประชุมตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ O-Net
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ห้อง 7301 เวลา
13.00 น. เพื่อชี้แจงการดาเนินการเป็นตัวแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ปฏิทินงานวิชาการ (ไตรมาสที่ 2 )
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ แจ้งปฏิทินงานวิชาการ (ไตรมาสที่ 2 ) มีโครงการที่ต้องดาเนินการดังนี้
ลาดับที่
วันที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1
13-14,20-21 ม.ค.61 เตรียมความพร้อมให้กับนศ.ในการสอบคัดเลือก นศ.ปี 1-5
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2
ยังไม่ระบุวัน ก.พ.61
เตรียมความพร้อมให้กับนศ.ในการสอบบรรจุ นศ. ปี 5
ครูผู้ช่วย ปี 2561
3
8 มี.ค.61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 นศ. ปี 4
4
15 มี.ค.61
เตรียมความพร้อม สอบบรรจุและอบรมการติว นศ. ปี 4
ใบประกอบวิชาชีพครู ปี 4
5
22 มี.ค.61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
นศ. ปี 5
สถานศึกษา 2

3
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
แจ้งตารางวิเคราะห์หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้ดาเนินการจัดทา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ครบทั้ง 14
หลักสูตร (ดังเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ แจ้งปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2561
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
แจ้งปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2561 ว่าหลักสูตรอะไรบ้างทีต่ ้องเข้าวาระการประชุม
ตามกาหนดเวลาในแต่ละเดือน
วัน/เดือน/ปี
วาระการประชุมเรื่องการขออนุมัติหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561
2. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป หลักสูตรปรับปรุง 2561
3. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่
2561
2. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561
3. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2561
4. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง 2562
2. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง 2562
3. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562
4. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2562

4
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ สรุปจำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมให้กับนักศึกษำสู่ควำมเป็นครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ แจ้งสรุปจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาสู่ความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สำขำวิชำ
วันที่

ชั้นปีที่

13-ม.ค.61

5
4
3
2
1

รวม
ไม่มำเข้ำร่วม
5
4
14-ม.ค.3
61
2
1
รวม
ไม่มำเข้ำร่วม

เคมีชีววิทยำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ทั่วไป
ทั่วไป
23
25
31
31
7
15
12
16
13
4
1
1
11
0
0
81
49
60
61
34
24
16
21
27
28
7
12
9
16
13
13
1
0
7
0
0
73
45
52
69
41
32

ภำษำ
อังกฤษ

กำรศึกษำ
ปฐมวัย

ภำษำ
ไทย

คณิต
(EP)

วิทยำศำสตร์
(EP)

25
16
15
2
4
62
32
23
7
9
6
3
48
46

1
17
13
0
0
31
24
1
8
11
0
0
20
32

0
10
4
5
0
19
16
0
7
5
6
1
19
18

0
2
4
1
0
7
4
0
0
1
0
0
1
10

0
3
2
0
0
5
2
0
4
0
0
0
4
4

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2560 จานวน 2 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 อนุมัติอาจารย์พิเศษ วิชากลุ่มวิชาชีพครู จานวน 2 คน
อนุมัติอาจารย์พิเศษ วิชากลุ่มวิชาชีพครู จานวน 2 คน ดังนี้คือ
1. อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
2. อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
3.2 อนุมัติอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 1 คน
อนุมัติอาจารย์พิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย จานวน 1 คน
1. อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ

5
มติที่ประชุม อนุมัติ
3.3 ขอรับ นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.3.1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
3.3.2 โรงเรียนวัดลามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
3.3.3 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิด การเรียนการสอนตั้งแต่ร ะดับชั้ นอนุบาล 1 จนถึง ระดั บชั้ นประถมศึ กษาชั้ นปีที่ 6 ต้ อ งการ
สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.3.4 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มติที่ประชุม อนุมัติ
3.4 การเสนอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การเสนอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เร่งดาเนินการส่ ง
หนังสือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดประชุมครูพี่เลี้ยง
อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดประชุมครูพี่เลี้ยง
ทุกหลักสูตรร่วมกัน เพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
มติที่ประชุม อนุมัติ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

