
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ครั้งท่ี 1/2553  วันท่ี 2 ธันวาคม 2553 
ณ ห้องประชุมหมื่นจง  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชาสมบัติครบ 60 ปี 

 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์  พิมพาภรณ์      
2. อาจารย์นิคม โยกัญญา        
3. อาจารย์สมพงษ์  ฟักผล        
4. อาจารย์ชัชวาลย์  อินทุสมิต       
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ทองจิตติ      
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม      
7. อาจารย์วุฒิพงศ์  บัวช้อย       
8. อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์ (แทนผศ.ธีระภัทรา)    
9. อาจารย์กิตติยวดี  สีดา (แทนอาจารย์จิดาภา)     
10. นายวุฒิพงศ์ บัวช้อย        
11. อาจารย์ปริศนา  แก่นโท (แทนอาจารย์สมยศ)     
12. นางสาวมนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์       
13. อาจารย์ชโลบล  ชัยนิคม (แทนอาจารย์สุวัฒน์)     
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์     
15. อาจารย์ ดร.อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์      
16. อาจารย์ ดร.แขก  มูลเดช       
17.อาจารย์อุไร  พรหมมา        
18. อาจาย์พรพิมล  อ่อนศรี       
19. ผู้ช่วยศาตราจารย์วัฒนา  มหาราช      
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารัสวิทย์  ปทุมมาศ     
21. อาจารย์ศิวพร  ใสโต        
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก     
23. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี (แทนผศ.ถนอมนวล)     
24. อาจารย์ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ      
25. อาจารย์เทพบัญชา  เสลาหอม       
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  เสลาหอม     
27. อาจารย์สุรางค์รัตน์  พันแสง       
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28. อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยคา       
29. อาจารย์ขวัญจิตต์  อนุกูลวัฒนา      
30. อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร      
31. อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง      
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก      
33. อาจารย์ชูเกียรติ  โพนแก้ว       
34. อาจารย์อานนท์  ขันติกิจ       
35. อาจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา       
36. อาจารย์ฐินาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์       
37. อาจารย์ยุภา  สุธงษา        
38. อาจารย์มงคล  นราศรี        
39. อาจารย์กมลวรรณ  ศรีปลั่ง       
40. อาจารย์พิศุทธิ์  บัวเปรม       
41. อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ       
42. อาจารย์สุภาพร  บางใบ       
43. อาจารย์สุเมธ  สงวนใจ       
44. อาจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์      
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ  หัตถมาศ     
46. อาจารย์สุวิชา พุทธารัตน์       
47. อาจารย์สมเดช  ศิริโสภณ       
48. อาจารย์อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์      
49. อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ       
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์     
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล     
52. อาจารย์กนกพร  สัญพึ่ง       
53. อาจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์       
54. อาจารย์อัจฉรา  ผ่องพิทยา       
55. อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น       
56. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด       
57. อาจารย์รักชนก  สมศักดิ์       
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ลวดี  โบสุวรรณ     
59. อาจารย์ปิยะนุช  พรหมประเสริฐ      
60. อาจารย์สุนทรีย์  รอดดิษฐ์       
61. นางสาวนันทกานต ์ ศรีปลั่ง       
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62. อาจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน       
63. อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์       
64. อาจารย์ปิยะวัน  เพชรหมี       
65. นางพัชริยา  ศรีสด        
66. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว       
67. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล       
68. นางปนัดดา  ทองมั่นวิบูลย์ศรี       
69. นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน      
70. นางปารวี  ร้อยกรอง        
71. นางสาวสุกัญญา  ค าสุม       
72. นางสาวณิชาภัทร  พาหะนิชย์       
73. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย        
74. นางสุจิตรา  ดีดาร์        
75. นางสาวอรทัย  ประทุมมา       
76. นางสาวอรชร  เหมือนละม้าย       
77. นายขวัญชัย  แก่นทัย        
78. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร       
79. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์       
80. นางยุพา  ม่วงจีน        
 
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  สนามชัยสกุล  
2. อาจารย์มานะ  อินพรมมี 
3. อาจารย์น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
4. อาจารย์ประธาน  เรียงลาด 
5. อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ 
6. อาจารย์ธรรม์ชาติ  วันแต่ง 
7. อาจารย์บุญช่วย  สุทธิรักษ์ 
8. อาจารย์สนธยา  วันชัย 
9. อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 
10. อาจารย์ศิริวรางค์  ปทุมมาศ 
11. อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข 
13. อาจารย์กมล  บุญเขต 
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14. อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ  รังสิกรรพุม 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์  วรรณา 
17. อาจารย์วิฑูรย์  วีรศิลป์ 
18. อาจารย์ปาณิสรา  คงปัญญา 
19. อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปาทาน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เกิดมี 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวงพร  กุศลส่ง 
23. อาจารย์วิภา  เพ็ชรเจริญรัตน์ 
24. อาจารย์อรศรี เมฆทันต์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารัสวิทย์  ปทุมมาศ 
26. อาจารย์ฟ้าใส  เศรษฐสุภัค 
27. อาจารย์อาทิตยา ขาวพราย 
28. อาจารย์สุปราณี พิสมัย   
 
เปิดประชุมเวลา 13.30  น. 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหมวดรายวิชาการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ประธาน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าโครงการโดยใช้งบกลางของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เพื่อใช้กับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
และเป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.
2548  และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยต้องมีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร  ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และจัดท า Cerriculum Mapping  โดยกรอบแนวคิดของ
การจัดท าต้องมีความยืดหยุ่นสนับสนุนปรัชญา/อัตลักษณ์หลักสูตร  บริหารจัดการได้ง่าย อาจารย์ผู้สอนมี
ประสบการณ์ชีวิตสูง สอนรวมหมู่เรียนได้โดยเน้นทักษะการด ารงชีวิต ซึ่งรายวิชามีข้อก าหนดโดยร่วมกับคณะ
เจ้าของรายวิชาต้องจัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชา  ต้องร่วมกันท าเอกสารต ารา-คู่มือ  ต้องร่วมกันท าข้อสอบมาตรฐาน 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 -  
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 -  
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วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เร่ือง ร่างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สืบค้นตัวอย่าง และร่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ไว้ในเอกสาร  เพื่อให้กรรมการศึกษา และน ามาพิจารณาในคร้ังต่อไป 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
 

4.2 เร่ือง ปรัชญาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรัชญาเป็นของส่วนกลางที่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิด โดยให้กรรมการศึกษาจากเล่มเอกสาร 

และน ามาพิจารณาในคร้ังต่อไป 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
 
4.3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยให้กรรมการศึกษาจากเล่มเอกสารและน ามาพิจารณาในคร้ังต่อไป 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
 
4.4 เร่ือง กรอบแนวคิดหลักสูตร 
        โดยให้กรรมการศึกษาจากเล่มเอกสารและน ามาพิจารณาในคร้ังต่อไป 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
 
4.5 เร่ือง ร่างโครงสร้างและจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาและรหัสรายวิชา 

ตามที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30  
หน่วยกิต  โดย 24 หน่วยกิตแรก  ให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยร่วมกันคิด และอีก 6 หน่วยกิต ให้แต่ละ
หลักสูตร/สาขา เลือกเองอีก 6 หน่วยกิต ใน 4 กลุ่ม นี้คือเป็นกลุ่มภาษา 6 หน่วยกิต กลุ่มมนุษย์ 6 หน่วยกิต      
กลุ่มสังคม 6 หน่วยกิต กลุ่มวิทย์-คณิต 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดใน 4 กลุ่มนี้ก็ได้อีก 6 หน่วยกิต  
(เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา) และให้ก าหนดรหัสรายวิชา เป็นตัวอักษร 4 ตัวแรก และอีก 3 ตัวเป็นเลข
รหัส กลุ่มวิชาภาษาแทนด้วย GELAXXX กลุ่มมนุษย์   แทนด้วยรหัส GEHUXXX กลุ่มสังคม แทนด้วย 
GESOXXX   กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต  แทนด้วย GESCXXX และการก าหนดรหัสวิชา ควรสะท้อนถึงรายวิชา มิใช่
สะท้อนถึงคณะใดคณะหนึ่ง 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
 

4.6 เร่ือง ร่างระบบกลไกการคัดเลือกผู้สอนและการบริหารจัดการการสอนรายวิชา 
       ให้น าไปพิจารณาหลังจากได้รายวิชาแล้วอีกคร้ัง 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    
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วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 เร่ืองจัดท ารายวิชา และ มคอ.3  
       ให้กรรมการจัดท า มคอ.3 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าเนื้อหาในรายวิชาน ามาพิจารณาในการ 

ประชุมในคร้ังต่อไป 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    

 
 5.2 การนัดหมายการประชุม  

      การประชุมคร้ังที่ 2 เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 เป็นต้นไป 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ    

 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 
 
                 (นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์)              (นางยุพา  ม่วงจีน) 
                   เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป                เจ้าหน้าที่ธุรการ 
                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม          
 
 
 
 
 

(นางเดือนฉาย  ไชยบุตร) 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 


