รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 6/2562
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
8. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
9. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
10. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
4. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
11. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
5. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
12. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
6. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
14. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
รายชื่อกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
2. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
3. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
4. อาจารย์อรัญญา มุดและ
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
6. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายกิตติภัค สุดสะกรี
5. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

7.
8.
9.

นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า
นางบุณยนุช เทียบแสน
นางสาวรฐาฎ์ เปรมเดช

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้”
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
นาเสนอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วชิ าชีพครู “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการ
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เรียนรู้” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยมีกาหนดการดังนี้ 8.30- 17.00 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด การอภิปราย เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้”
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ( ห้อง 7104) วิทยากรโดย อ.ดร.สุภัทรา คงเรือง
หลักสูตรที่ 2 กลุม่ วิชาหลักสูตรและการสอน (ห้อง 7301) วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร
หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (ห้อง 7405) วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.อภิชาติ พยัคฆิน
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรภาษาจีน ( ห้อง 7404) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรภาษาไทย ( ห้อง 7101) วิทยากรโดย รศ.ณรงค์ มั่นเศรษฐวิทย์
หลักสูตรที่ 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( ห้อง 7403) วิทยากรโดย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
หลักสูตรที่ 7 กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา ( ห้อง 7406) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
หลักสูตรที่ 8 กลุ่มวิชาชีพครูจิตวิทยา ( ห้อง 7301) วิทยากรโดย รศ.มนต์ชัย คมสาคร
หลักสูตรที่ 9 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ( ห้อง 7402) วิทยากรโดย อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
หลักสูตรที่ 10 หลักสูตรคณิตศาสตร์ ( ห้อง 7401) วิทยากร โดย ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
หลักสูตรที่ 11 กลุม่ วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา( ห้อง 7202) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจาปีการศึกษา 2562
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาเสนอ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26
มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 กาหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาเสนอ
กาหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

มติที่ประชุม รับทราบ
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มติที่ประชุม รับทราบ
1.4. สรุปผลโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สาหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาเสนอ
สรุปผลโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สาหรับ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ที่จัดไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม จานวนทั้งสิ้น 140 คน โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้ มีผู้เข้าร่วมจานวน 140 คน ตอบแบบสอบถาม 45 คน เพศชาย จานวน 10 คน เพศหญิง 35 คน
สถานะภาพ เป็นผู้บริหาร/ผู้แทนผู้บริหาร จานวน 14 คน ครูพี่เลี้ยง จานวน 31 คน สังกัด สปฐ. จานวน 33
คนสังกัด สช. จานวน 1 คน สังกัดสานักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น จานวน 6 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 6
คน จากการที่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา และครู พี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ ก ษา ส าหรั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คิดเป็น ระดับ 5 จานวน 22 คน ( 48.9%) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้บริหารโรงเรียน และบทบาท
ครูพี่เลี้ยง สูงในระดับ 5 จานวน 26 คน (57.8%) และความพึงพอใจโดยภาพรวม ในระดับ 5 จานวน 22 คน
(48.9%)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จานวน 4 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผล ขอหารือ
เรื่องคณะกรรมการประจาหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีอาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ลาศึกษาต่อ
ในภาคการศึกษา 1/2562 นี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี จะต้องย้ายชื่อออกจากหลั กสูตร
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อมาดาเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตร
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปจะมีอาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน จะต้องย้ายชื่อออกจากหลักสูตรเพื่อมาดาเนินการ
เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้จึงขอหารือ ถึงเรื่องจะหาอาจารย์มาทดแทน ในส่วนนี้ ซึ่ง
หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผล ได้ดาเนินการทาบทามอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้บ้างแล้ว จึง
ขอความอนุเคราะห์ท่านคณบดีดาเนินการติดตาม
มติที่ประชุม รับทราบ
นางบุณยนุช เทียบแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
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ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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