รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
----------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
๓. อาจารย์นันทิยา รักตะปะจิต
๔. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
๕. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
๖. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
๗. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
๘. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
๙. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
๑๐. อาจารย์นิติกร อ่อนโยน
๑๑. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
12. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
13. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวัจนา
14. อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
17. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
18. อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
19. นางสาวสายพิณ ทาทอง
20. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
21. นางสมฤดี คัชมาตย์
22. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
23. นายกิตติภัค สุดสะกรี
24. นางบุณยนุช เทียบแสน
25. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
26. นางสาวกรกนก เหรียญทอง
27. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม

คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
ประธานหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย
ประธานหลักสูตรภาษาจีน
ประธานหลักสูตรสาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ประธานหลักสูตรสาขาชีวและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประธานหลักสูตรหลักสูตรและการสอน
ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา
เลขานุการหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา
อาจารย์กลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผล
หัวหน้าสานักงานคณะครุศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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28. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
29. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
๑.
2.
3.
4.

อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
อาจารย์ปวีณัย บุญปก
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผล

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ดังนี้
1.1 การส่งหลักสูตรที่ (ร่าง) การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง 2561
มีจานวน 5 หลักสูตร
1.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
1.1.3 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มีรายละเอียด
ของการแก้ไข สมอ.08 เรื่อง ขอเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เป็น 6 คน โดยเพิ่มเติม
อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ เนื่องจากสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) เป็นเอกคู่
1.1.5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
ทั้ง 5 หลักสูตร ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย
แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องโครงการ
ประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ได้ไปประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดนครพนม เมื่อ
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคณิตศาสตร์(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) มีตาแหน่งรอบบรรจุ อยู่จานวน 13 อัตรา คือ
1. สพป.นครพนม เขต1 มีจานวน 8 อัตรา
2. สพป.นครพนม เขต 2 มีจานวน 4 อัตรา
3. สพม. 22 นครพนม มีจานวน 1 อัตรา
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และวันที่ 26 กุมภาพนธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการ
วิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชยพล ใจ
สูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์ปวีณัย บุญปก ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าพบ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) และเข้าพบผู้แทนผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 (ปทุ ม ธานี - สระบุ รี ) เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รของคณะครุ ศ าสตร์ และโครงการ
สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โควต้าสาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทย และครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ เพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการครูหลังจบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ
สระบุ รี ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 4
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การส่งเกรดวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒(นักศึกษารหัส 56)
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการส่งเกรด
วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ (นักศึกษารหัส 56)
กาหนดการ
วันที่
กาหนดการส่งเกรดวันสุดท้าย
6 มีนาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
15 มีนาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
22 มีนาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทาลัย
5 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ ส่งเกรดวันสุดท้าย วันที่ 6 มีนาคม 2561
๑.๔ แจ้งเปลี่ยนวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ แจ้งเปลี่ยนวันปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2561 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีที่ 5 เป็นวันที่
8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ แจ้งปฏิทินการอนุมัติจบนักศึกษาชั้นปีที่ 5
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งปฏิทินการอนุมัติ
จบนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คือ
กาหนดการ
วันที่
กาหนดการส่งเกรดวันสุดท้าย
6 มีนาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
15 มีนาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
22 มีนาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทาลัย
5 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๖ แจ้งผลการประเมินการอบรมเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาสู่ความ
เป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการประเมิน
การอบรมเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาสู่ความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนาไปใช้ในการทาข้อสอบ
สามารถนาความรู้ จ ากการอบรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท าข้อ สอบ เช่ น นา
เทคนิคการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ มาแก้ปัญหาโจทย์ ได้รู้หลักการเขียนตอบในรูปแบบการ
เชื่อมโยงความรู้ เขียนอย่างไรให้น่าสนใจ และถูกประเด็น สามารถใช้ภาษา หลักการใช้คาได้ถูกต้อง
สามารถอ่านตีความจุดประสงค์ของโจทย์ ได้รู้หลักการในการแยกแยะปัญหาและวิธีแก้ปัญหา รวมทั้ง
ในเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม ที่จะสามารถนาไปใช้ตอบคาถามได้ และยังนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตัวเองในอนาคตได้
ควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมอย่างไรบ้าง
- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาในหัวข้อต่างๆและเน้นเนื้อหาในเรื่องต่างๆให้มากขึ้น เช่น
ควรเพิ่มทฤษฎีการเรียนรู้ การ อ้างถึงทฤษฎี/พระบรมราโชวาท
- ควรเน้นการวิเคราะห์โจทย์ที่หลากหลาย เช่น เน้นการฝึกเขียนแก้ปัญหาของ
เด็กในโรงเรียน เพิ่มเติมสถานการณ์ที่หลากหลายมาให้แก้ไข
- ควรให้แนวทางการในการเขียนตอบและเน้นการฝึกฝนมากขึ้น
- ขยายเวลาในการอบรม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกระชับเนื้อหาให้เร่งรัดเกินไป
- เพิ่มแรงกระตุ้นในการดาเนินโครงการให้รสู้ ึกน่าสนใจมากขึ้น
ควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการอบรมอย่างไรบ้าง
- ควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงแต่เนื้อหามากจนเกินไป อาจให้
ทากิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการเล่นเกม เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการจดจา และสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น
- ควรเพิ่มเทคนิคการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาต่างๆ เทคนิคการตีโจทย์ และการ
เขียน ตอบเรียกคะแนน
- ควรนาเทคนิคการสอนแบบใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการอบรม
- อาจารย์ควรพูดคุยกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อแนะแนวทางในการคิด
ข้อเสนอแนะ
- การอบรมเหมาะสมดี สามารถนาไปใช้ได้จริง แต่ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
มากขึ้น
- อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก เป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาฝึกสอนที่ไม่ค่อยมี
เวลาเตรียมตัว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปติวที่อื่น เน้นให้กิจกรรมสนุกมากขึ้นจะดีมาก ดีตรงที่
เน้นให้ได้ลองคิดและลองทาเองมากกว่าการบรรยาย
- อยากให้ทางคณะจัดโครงการแบบนี้อีกต่อไป เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาอย่างมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.7 การปรับคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship) และการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู (Practicum)
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิชาการ ขอเชิญประชุมประธาน
หลักสูตรและอาจารย์ผดู้ แู ลงานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุม 7202
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 จานวน 5 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอแก้ไขเกรด (อ.Chen Mochi)
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานหลักสูตรภาษาจีน นาเสนอขอแก้ไ ข
เกรด อาจารย์ Chen Mochi อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช าภาษาจีนระดั บสู ง 1 sect.01 ให้กั บ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕60 ทั้งนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของผล
การเรียนแล้วพบว่าได้กรอกคะแนนผิดพลาด ของนางสาวอารียา อินทร์แจ่ม รหัส 58181300111
จึงขอแก้ไขผลการเรียน จาก C+ เป็น D+ (จากคะแนนสอบ Md=40, Fn=17, Tt=57)
มติที่ประชุม อนุมัติ
3.2 ขอรับ นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ
3.2.1 โรงเรี ย นวั ด โคก สพป.ปทุ ม ธานี เขต 1 เป็ น โรงเรี ย นใน
โครงการพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร เปิ ด สอนในระดั บ ชั้ น อนุ บ าลถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ได้ รั บ รางวั ล
พระราชทาน และเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อีกทั้งได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) รอบสาม
3.2.2 โรงเรียนลาสนุ่น ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดทาการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา จานวน 4
สาขาวิชา ดังนี้ วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์
ซึ่ง ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินจากส านักงานรั บรองมารฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา
องค์การมหาชน (สมศ.)
3.2.3 โรงเรียนวัดเกตุประภา ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี มี
ความประสงค์เป็นสถานศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับการรับนักศึกษาฝึก ระสบการณ์
การสอนในสถานศึกษา จานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอก
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วิทยาศาสตร์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ โรงเรียนมีอาหารกลางวันรับรองในระหว่างที่ฝึกสอน
ตลอดปีการศึกษา
3.2.4 โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานีเขต 1 เป็นโรงเรียนขนาด
กลางสอนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3.2.5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ถนนรังสิต – นครนายก ตาบลรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2
3.2.6 โรงเรียนวังน้อยวิทยาคม ต.ลาตาเสา จ.พระนครศรีอยุธยา มี
ความประสงค์เป็นสถานศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
เอกการศึกษาปฐมวัย จานวน 5 ท่าน มีผลการประเมินภายนอกอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

นางบุณยนุช เทียบแสน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

