
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวพิากษ์ภายในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ฉบับปรับปรุง 2554 

คร้ังที ่  1/2554     วนัที ่  10  มีนาคม     2554 
ณ  ห้องประชุมอนิทผาลมั  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
6. รองคณบดีฝ่ายวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8. รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
9. ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10. รองผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
11. หวัหนา้งานพฒันาและส่งเสริมวชิาการ 
12. นางยพุา  ม่วงจีน 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ (ไปราชการท่ีจงัหวดัขอนแก่น) 
2. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะวิทยาการจดัการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะครุศาสตร์ 
 

เปิดการประชุมเวลา 13.30 น. 
 
วาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 

1.1 ค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษภ์ายใน 
หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ประธาน  จากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษน้ี์ มีหนา้ท่ีในการวพิากษ ์ใหค้วามเห็นและให้
ค  าแนะน าในการจดัท าหลกัสูตร ดงันั้นจึงขอใหค้ณะกรรมการใหค้  าแนะน าในการจดัท าหลกัสูตรในคร้ังน้ี 
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อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  ขอใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี เล่มร่างหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป
ฉบบัน้ี ไดร่้างมาจากการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพฒันาและปรับปรุงหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไป รวมทั้งหมด 6 คร้ัง และมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวพิากษห์ลกัสูตรฉบบัน้ีจาก
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการวพิากษจ์ากบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัท่ีประชุมในวนัน้ีและ
คณะกรรมการวพิากษจ์ากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีจะประชุมในวนัท่ี 21 มีนาคม 2554  และ
หลงัจากนั้นจะน าเขา้ประชุมคณะกรรมการวชิาการ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คณะกรรมการ
สภาวชิาการ และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามล าดบั ก่อนแจง้ สกอ.รับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
 

วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง 
-ไม่มี- 

 

วาระที ่4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 วพิากษห์ลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 ประธาน   ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเอกสารฉบบัร่าง และขอใหค้ณะกรรมการช่วยวพิากษ ์
ใหค้วามเห็น ค าแนะน าเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
 1) ปรับแก้หัวข้อเนือ้หาหลกัการและเหตุผล 

ดร. แขก  มูลเดช  จากร่างในขอ้ท่ี 3 “หลกัการและเหตุผล” กบัขอ้ 3.1 ไม่ควรใชค้  าค าเดียวกนั 
เน่ืองจากเป็นขอ้ยอ่ยซ่ึงกนัและกนั 

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เห็นควรใชค้  า “ความส าคญั”  แทนจึงจะเหมาะสม 
 2) ปรับแก้สาระรหัสวชิาในกลุ่มภาษา 
 ผศ.ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  การก าหนดรหสัรายวชิาของกลุ่มภาษาไทยและภาษาองักฤษควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลุ่มรายวชิาอ่ืนๆ คือ ตวัท่ี 5 ของรหสัควรก าหนดให้เป็น เลข 1  เพราะหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไปเป็นวชิาพื้นฐานควรก าหนดใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มอ่ืน คือ ตวัท่ี 5 เป็นเลข 1 
และใหเ้รียงกนัลงมาตามล าดบั คือ GELA101 เป็นวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร GELA102 เป็นวชิาการ
พดูภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล  GELA103  เป็นวชิาภาษาองักฤษ   เพื่อการส่ือสารประจ าวนั  GELA104 
เป็นวชิาพื้นฐานการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  GELA105  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้  GELA106  ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานเพื่อ        การส่ือสารในชีวติประจ าวนั  GELA107 ภาษาจีนพื้นฐาน
เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
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 ดร. แขก  มูลเดช  จากค าอธิบายประกอบรหสัวชิาในหนา้ท่ี 15 ค าอธิบายเป็นลกัษณะเน้ือหา
ไม่ไดบ้่งบอกวา่เป็นวชิาศึกษาทัว่ไป ดงันั้นเห็นควรใส่ค าอธิบายลงไปดว้ย 

 
 3) ปรับแก้วชิาบังคับ-วชิาเลอืกในกลุ่มภาษา 

ดร.นิคม  โยกัญญา   ขอเสนอแนวคิดเพื่อเป็นขอ้สังเกตในรายวชิาภาษาไทย และรายวิชา
ภาษาองักฤษ มีรายวชิาบงัคบั  และวชิาเลือก  แต่วา่กลุ่มอ่ืนๆ เป็นวชิาเลือกทั้งหมด จึงเห็นควรใหช่้วยกนั
พิจารณาวา่ ให้เป็นวชิาเลือกทั้งหมดไดห้รือไม่  จะไดเ้ป็นในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มอ่ืน ๆ  
 ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  ถา้ไม่ไดก้  าหนดวชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาเรียนก็ไม่ห่วง 
เพราะประธานสาขาวชิาตอ้งพิจารณาเลือกใส่ในแผนการเรียนของแต่ละสาขาวชิาอยูแ่ลว้ เพราะกระแส
การเรียนภาษาองักฤษตอนน้ีเป็นท่ีนิยมมากอยูแ่ลว้ 

ประธาน   ขอมติวา่ใหว้ชิาบงัคบั และเลือก  ของกลุ่มภาษาออกใหเ้ป็นวชิาเลือกทั้งหมด 
เพื่อใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีประชุมตกลงตามน้ี 
 4) แก้ไขค าผดิและรูปแบบ 

ดร.แขก  มูลเดช  ใหป้รับหนา้ท่ี 1  ขอ้ 3.1  ก่อนบรรทดัสุดทา้ย ตดัค าวา่ “สาขา/” เน่ืองจากซ ้ ากบั
ค าวา่ สาขาวชิา และใหต้รวจสอบการฉีกค า เช่น การฉีกค าในหนา้ 5  ส่วนขอ้ 9.1.1.3 ในขอ้ 1) เพิ่มค าวา่ 
“เรียน” ตรงค าวา่  “การเขา้ชั้นตรงเวลา”  ในหนา้ 8 ขอ้ 9.1.4.1  ขอ้ 6)  ตดัค าวา่ “และ” ตรงค าวา่ การ
ด ารงชีวิตออก และเพิ่มค าวา่ “การ” หนา้ค าวา่อุทิศ 

อาจารย์อคักะบัทคาน  ปาทาน  ใหแ้กไ้ขค าวา่ราชภฏัเพชรบูรณ์ในหนา้ 4 ส่วนขอ้ 8 ยอ่หนา้แรก 
ใหเ้พิ่มค าวา่ “และ” เขา้ไป  ใหต้ดัค าวา่ “วชิา” ตรงกลุ่มวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ในหนา้ 6 ขอ้ 9.1.1.2  
ตรงค าวา่  “เช่น”  ใหเ้วน้วรรค  ในหนา้ 8 ขอ้ 9.1.3.3 ขอ้ 1)  เวน้วรรค “ตั้งแต่” และพิมพติ์ดกบัค าวา่ขั้น
สังเกต “ขั้นสังเกตุ”  ตดัสระอุออก ส่วนค าวา่ “พลวติั”  ใหต้ดัสระอิออก  ใหล้ดขนาดในตารางหนา้ 12-14 
และตดัค าวา่  “ปี2554” ในส่วนหวัตาราง และท าเส้นประตรงท่ีจะระบายวงกลมโปร่งและทึบ และในหนา้ 
17 เพิ่มค าวา่ “ฯลฯ” ตรงหลงัค าวา่ เวบ็ไซต ์ และควรมีภาคผนวก ใหมี้ตารางเปรียบเทียบรายวชิาเก่าและ
ใหม่ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป และใหเ้พิ่ม พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ดร.นิคม  โยกัญญา   หนา้ 8 ขอ้ 10.1.3  ขอ้ 3) เพิ่มค าวา่ “การ” ตรงหนา้ค าวา่ สังเคราะห์            
และประเมินค่าและแกไ้ขช่ือภาษาองักฤษของรายวชิา กระบวนการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ เป็น 
“Problem Solving Process and Making Decision” และวชิาตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท เป็น “To 
Following in the Royal  Thinking of  His Majesty the King.” 
 ประธาน ใหเ้ลขาฯปรับแกเ้ล่มร่าง ตามผูว้พิากษแ์จง้และใหทุ้กรายวชิาจดัท าและส่งช่ือรายวชิา
เป็นภาษาองักฤษ พร้อมค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษใหก้บัฝ่ายเลขาฯ และใหอ้าจารยผ์ูส้อนภาษาต่าง
เทศช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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