รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร
วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ หองประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร
----------------------------------------รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา
รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ
๓. อาจารยนันทิยา รักตะปะจิต
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๔. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม
ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี พรรณหาญ
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
๖. อาจารยพิมพลักษณ มูลโพธิ์
ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
๗. อาจารย ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ประธานหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร
ประธานหลักสูตรภาษาไทย
๘. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน
๙. อาจารยปวีณัย บุญปก
ประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ
๑๐. อาจารยยุภาพร นอกเมือง
ประธานหลักสูตรภาษาจีน
๑๑. อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ
ประธานหลักสูตรหลักสูตรและการสอน
12. อาจารย ดร.ศักดา สถาพรวจนา
ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา โชติสุกานต หัวหนากลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา
14. อาจารย ดร.ปยะวรรณ ขุนทอง
หัวหนากลุมวิชาจิตวิทยา
รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุมได
๑.
2.
3.
๔.
๕.
๖.

อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ
อาจารยณัฐวัตร สุดจินดา
อาจารยศุภมัย พรหมแกว
อาจารยนิติกร ออนโยน
รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. อาจารย ดร.เมษา นวลศรี
2. อาจารยศรัณยา ฤกษขํา

รองคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ประธานหลักสูตรสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
ประธานหลักสูตรสาขาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
หัวหนากลุมวิชาวิจัยและประเมินผล
หัวหนากลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารยกลุมวิชาวิจัยและประเมินผล
เลขานุการหลักสูตรสาขาชีวและวิทยาศาสตรทั่วไป

2
3.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.
9.

นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสมฤดี คัชมาตย
นายกิตติภัค สุดสะกรี
นางบุณยนุช เทียบแสน
นางสาวกนกภรณ สุธัมรส
นางสาวกรกนก เหรียญทอง
นางสาวณัฏฐชฎฎามนฑ แจมฟา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย นําเสนอ แบบ
ประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะมีการปรับปรุงคูมือแบบประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เพื่อใหสอดรับกับสภาพและสถานการณในปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการปฐมนิเทศผูบริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
สําหรับปฏิบัติการสอน
อาจารย ดร.สุ ภั ช ฌาน ศรี เ อี่ ย ม ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยงานวิ จั ย นํ า เสนอ
โครงการปฐมนิเทศผูบริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติการออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมราชพฤกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ไดรับทราบแนวทางในการปฏิบัติการออกฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2) เพื่อกําหนด แนวทางหา รือวิธีการนิเทศ
3) เพื่ อ ร ว มวางแผนกั บ ทางโรงเรี ย นที่ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน ในสถานศึ ก ษา กํ า หนดการดั ง นี้
15

15

15

15

เวลา
กิจกรรม
08.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. กลาวรายงาน โดย อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ รองคณบดีคณะครุศาสตร
09.00 – 10.00 น. กลาวตอนรับ โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร
อธิปราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปที่ 5
โดย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (อ.ชยพล ใจสูงเนิน)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ.ปวีณัย บุญปก)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (อ.ยุภาพร นอกเมือง)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทวั่ ไป (อ.ดร.นิติกร ออนโยน)
10.00 – 10. 30
รับประทานอาหารวาง
น.
10.30 – 12.00 น. อธิปราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปที่ 5
(ตอ)
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12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

โดย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป (อ.ศุภมัย พรหมแกว)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อ.วิลินดา พงศธราธิก)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร (อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) (ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร (ภาษาอังกฤษ) (อ.พิมพลักษณ มูลโพธิ์)
รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปแนวทาง และซักถามขอสงสัย การปฏิบัติการออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้น
ปที่ 5

มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการสอนในสถานศึกษา ๑
อาจารย ดร.สุ ภั ช ฌาน ศรี เ อี่ ย ม ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยงานวิ จั ย นํ า เสนอ
โครงการปฐมนิเ ทศนัก ศึ กษาฝ กประสบการสอนในสถานศึ ก ษา ๑ จั ด ในวั น ที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ป การออกฝกสอนของนักศึกษา ชั้นปที่ ๕
(รหัส ๕๗) เริ่มออกฝกประสบการสอนในสถานศึกษา ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย นําเสนอ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จํานวน ๕ หนา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
3.1 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ครบรอบการปรับปรุง ป พ.ศ.๒๕๖๒
อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย นําเสนอ แบบ
เสนอขอปรับปรุง หลักสู ตร ครบรอบการปรับปรุง ป พ.ศ.๒๕๖๒ มีจํานวน ๗ สาขาวิชา ดัง นี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. สาขาวิชาภาษาจีน ๔. สาขาวิชาภาษาไทย ๕. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) ๖. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (ค.ด.) และ ๗.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร ขอหารือ
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอ
ร ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ซึ่ ง ทางคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีมีบุคลากรพรอมในการเปดหลักสูตร สาขาวิชาฟสิกส จึงขอนําเสนอการพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รวมกับคณะครุศาสตร
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ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร ได
สอบถามและรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตรที่เขารวมประชุม ในครั้งนี้
ซึ่งสามารถ สรุปประเด็นปญหาไดดังนี้ คือ ๑. คณะกรรมการวิชาการคณะเปนหวงเรื่องการบริหาร
จัดการดานบุคลากร ๒. คณะกรรมการวิชาการคณะเปนหวงเรื่องการบมเพาะการสงเสริมการเปนครู
ของนักศึกษา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็นชอบ ไมเปดพัฒ นาหลั ก สูต รครุศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ฟสิกส
3.3 การสงเกรดนักศึกษาปที่ ๔ (รหัส ๕๗)
อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม ผูชวยคณบดีฝายงานวิจัย นําเสนอ การสง
เกรดนักศึกษาปที่ ๔ (รหัส ๕๗) เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และตรวจสอบการออกฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ๑ ของนักศึกษา จึงขอกําหนดการสงเกรด นักศึกษาภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ซึ่งทางคณะครุศาสตร จะดําเนินการสงหนังสือแจง ขอความอนุเคราะห คณะวิทยาศาสตรฯ
และคณะมนุษยศาสตรฯ แจงอาจารยผูสอนที่สอนในรายวิชาที่นักศึกษาคณะครุศาสตรไดมีการเรียน
การสอน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 รายชื่อผูผานการคัดเลิกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี ( ๕ ป)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร นําเสนอ
รายชื่อผูผานการคัดเลิกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อ
เขาศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี ( ๕ ป) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณฯ ซึ่ง
นักศึกษา จะมารายงานตัวที่ มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ มีดังนี้
สาขา
คณิตศาสตร
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม

อัตราที่มี
13
14
17
28
72

จํานวนผูผานการคัดเลือก อัตราที่เหลือ
12
1
1
13
10
7
21
7
44
28

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารของ
นักศึกษา คือ ตรวจสอบคะแนน O-Net และเกรดผลการเรียน 6 ภาคการศึกษาที่นักศึกษามายื่น
เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐
ปดประชุม เวลา 16.30 น.
นางบุณยนุช เทียบแสน ผูบันทึกรายงานการประชุม
อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม ผูตรวจรายงานการประชุม
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