รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10 /2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
13. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
2. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
14. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
3. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
16 อาจารย์จิตตรี พละกุล
4. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
17. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
18. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
6. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
19. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
7. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
20. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
8. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
21. อาจารย์อรัญญา มุดและ
9. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
10. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
11. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
12. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
รายชื่อผู้ไม่สามารถมาร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
2. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
3. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ
2. อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
3. อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
4. นางสาวสายพิน ทาทอง
5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
6. นางสมฤดี คัชมาตย์
7. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวพัชรี มารยาตร์
9. นางบุณยนุช เทียบแสน
10. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุม และอาจารย์
ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
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1.1 กาหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ภาค
การศึกษา 2/2562
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการและเลขานุการ แจ้ง กาหนดการเปิดเรียน
และลงทะเบี ย น ภาคการศึ ก ษา 2/2562 1. เปิ ด ภาคการศึ ก ษา วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2562
2. การชาระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ 28 ตุลาคม - 6 ธันวาคม 2562 3. การเพิ่ม –
ถอน รายวิชา วันที่ 18 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จานวน 4 หน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
วิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 จานวน 4 หน้า
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการและเลขานุการ แจ้งกาหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2562 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ชั้นปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์
เวลา

๐8.00 – ๐8.30 น.
๐8.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
๑๒.00 – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – 16.30 น.

นักศึกษาลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์
ฟังการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0”
โดย อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
รับประทานอาหารกลางวัน
นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์ตามสาขาวิชา
สาขาภาษาอังกฤษ
ห้อง 15-805
สาขาคณิตศาสตร์
ห้อง 15-1104
สาขาภาษาไทย
ห้อง 15-1206
สาขาปฐมวัย
ห้อง 7301
สาขาภาษาจีน
ห้อง 7405
สาขาคณิตศาสตร์EP
ห้อง สสร. 605
สาขาวิทยาศาสตร์EP
ห้อง สสร. 706
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สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ห้องประชุมราชนครินทร์
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องประชุมราชนครินทร์

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชี ว ะ กรรมการและเลขานุ ก าร แจ้ ง ก าหนดการ
โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมราชนครินทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชี ว ะ กรรมการและเลขานุ ก าร แจ้ ง ก าหนดการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติอาจารย์พิเศษ และอาจารย์นิเทศ ภาคการศึกษา
2/2562
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการและเลขานุการ แจ้งผลการพิจารณาการ
อนุมัติอาจารย์พิเศษ และอาจารย์นิเทศ ภาคการศึกษา 2/2562 คือ อนุมัติอาจารย์จุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์ สอน
นักศึกษา เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ในภาคการ ศึกษาที่ 2/2562 รายวิชา EEC201 สื่อสาหรับเด็กปฐมวัย รวม
จานวน 6 คาบ / สัปดาห์ และอนุมัติอาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวการ นิเทศการสอนให้กับนักศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การจัดทาเครื่องมือฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1- 4
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการและเลขานุการ แจ้งผลการจัดทาเครื่องมือ
ฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1- 2 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ดาเนินการจัดทาเล่มเรียบร้อยแล้ว และขอเชิญ ประชุมประธานหลักสูตร และเลขานุการ
หลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชาชีพครู เรื่องการจัดทาเครื่องมือฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3 – 4 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ห้องประชุม 7202 เวลา 15.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.6 ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ
โควตาท้องถิ่น
ผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจาปีการศึกษา 2563 รอบโควตาท้องถิ่น
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
สาขาวิชา

ขาดสอบ

มาสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.การศึกษาปฐมวัย

14

52

15

37

2. สาขาการประถมศึกษา

8

64

41

23

3. สาขาคณิตศาสตร์

14

33

15

32

4. สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

8

8

0

5. สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1

22

20

2

6. สาขาภาษาอังกฤษ

5

20

9

11

7. สาขาภาษาไทย

18

65

13

52

8. สาขาภาษาจีน

0

19

10

9

9. สาขาภาษาอังกฤษ(EP)

1

7

5

2

10. สาขาคณิตศาสตร์ (EP)

1

7

7

1

11. สาขาวิทยาศาสตร์ (EP)

0

0

0

0

65

297

143

รวม

หมายเหตุ

ไม่มีผู้สมัคร

มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 กาหนดการส่งผลการเรียนรายวิชา 1005005*การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ของภาคการศึกษา 1/2562
แจ้งกาหนดการส่งผลการเรียนรายวิชา 1005005*การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 ของภาคการศึกษา 1/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสนักศึกษา 58 กาหนดให้ส่งภายในวันที่ 21 ตุลาคม
2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยให้แต่ละสาขาวิชา
จัดส่งรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์นิเทศ ที่งานวิชาการเพื่อจัดรวบรวมรายชื่อโรงเรียนออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา นัดประชุมปฐมนิเทศผู้บริหารโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 การพัฒนาหลักสูตร ค.บ. (สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ขอเป็นคณะร่วมผลิตบัณฑิตทางด้าน
ครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) เนื่องจากครูในสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาที่ ขาด
แคลน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงยังไม่ค่อยมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ค.บ.
(ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป) และคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่มีการเปิดสอนใน
หลักสูตร ค.บ. หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา
มติที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการมีความเห็นดังนี้
1. หลักสูตร ค.บ. (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้อง
เป็นหลักสูตรร่วมผลิตของคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หลักสูตร ค.บ. (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. หลักสูตร ค.บ. (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เห็น
ควรให้เปิดเป็นเอกเดี่ยว และถ้าในกรณีเป็นเอกคู่จะต้องใช้รายวิชาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.2 กาหนดการประชุมครั้งที่ 11/2562 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

นางบุณยนุช เทียบแสน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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