
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ครั้งท่ี 2/2553  วันท่ี 15 ธันวาคม 2553 
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  จันทร์รุ่งเรือง     
3. อาจารย์สมพงษ์  ฟักผล        
4. อาจารย์ชัชวาลย์  อินทุสมิต       
5. อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม    
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ  รังสิกรรพุม       
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์   
8. อาจารย์จิดาภา  ค าตื้อ    
9. อาจารย์วุฒิพงศ์ บัวช้อย        
10. อาจารย์ปริศนา  แก่นโท (แทนอาจารย์สมยศ)     
11. อาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์       
12. อาจารย์สุวัฒน์  อินทรประไพ 
13. อาจารย์วิฑูรย์  วีรศิลป์     
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์ 
16. อาจารย์ ดร.สนธยา  ชมภู 
17. อาจารย์ชโลบล  ชัยนิคม   
18. อาจารย์สุเทพ  ธรรมะตระกูล (แทนผศ.ดร.วิไลวรรณ)       
19. อาจารย์อุไร  พรหมมา        
20. อาจาย์พรพิมล  อ่อนศรี       
21. ผู้ช่วยศาตราจารย์วัฒนา  มหาราช      
22. อาจารย์วิภา  เพ็ชรเจริญรัตน์     
23. อาจารย์ศิวพร  ใสโต 
24. อาจารย์อรศรี  เมฆทันต์     
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก     
26. อาจารย์ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ    
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เกิดมี       
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  เสลาหอม     
29. อาจารย์เทพบัญชา  เสลาหอม       
30. อาจารย์ตรีชฎา  เสลาหอม       
31. อาจารย์ขวัญจิตต์  อนุกูลวัฒนา      
32. อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร      
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก      
34. อาจารย์ชูเกียรติ  โพนแก้ว       
35. อาจารย์อานนท์  ขันติกิจ       
36. อาจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา       
37. อาจารย์ฐินาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์       
38. อาจารย์ยุภา  สุธงษา        
39. อาจารย์กมลวรรณ  ศรีปลั่ง  
40. อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ 
41. อาจารย์ภาณุมาศ  หาภา      
42. อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ       
43. อาจารย์สุภาพร  บางใบ       
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ  หัตถมาศ     
45. อาจารย์อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ 
46. อาจารย์สนธยา  วันชัย      
47. อาจารย์ศิริวรางค์  ปทุมมาศ 
48.  อาจารย์นุชจรี  ทัดเศษ      
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์     
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล     
51. อาจารย์กนกพร  สัญพึ่ง       
52. อาจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์       
53. อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น       
54. อาจารย์รักชนก  สมศักดิ์       
55. อาจารย์ปิยะนุช  พรหมประเสริฐ      
56. นางสาวนันทกานต์  ศรีปลั่ง       
57. อาจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน       
58. อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์       
59. อาจารย์ปิยะวัน  เพชรหมี       
60. อาจารย์จตุรพร  จันทร์เพชร     
61. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว       
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62. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล       
63. นางปนัดดา  ทองมั่นวิบูลย์ศรี       
64. นางปารวี  ร้อยกรอง        
65. นางสาวณิชาภัทร  พาหะนิชย์       
66. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย        
67. นางสุจิตรา  ดีดาร์        
68. นางสาวอรทัย  ประทุมมา       
69. นางสาวอรชร  เหมือนละม้าย       
70. นายขวัญชัย  แก่นไทย        
71. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร       
72. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์       
73. นางยุพา  ม่วงจีน        

 
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 

1. อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง  
2. อาจารย์ ดร.นิคม  โยกัญญา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ทองจิตติ 
5. อาจารย์กมล  บุญเขต 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์  วรรณา 
8. อาจารย์ ดร.อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวงพร  กุศลส่ง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารัสวิทย์  ปทุมมาศ 
11. อาจารย์ฟ้าใส  เศรษฐสุภัค 
12. อาจารย์อาทิตยา  ขาวพราย 
13. อาจารย์สุปราณี  พิสมัย 
14. อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปาทาน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมนวล  พรหมบุญ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม 
17. อาจารย์สุรางค์รัตน์  พันแสง 
18. อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง 
19. อาจารย์มงคล  นราศรี 
20. อาจารย์พิศุทธิ์  บัวเปรม 
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21. อาจารย์สุเมธ  สงวนใจ 
22. อาจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ 
23. อาจารย์มานะ  อินพรมมี 
24. อาจารย์น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
25. อาจารย์ประธาน  เรียงลาด 
26. อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ 
27. อาจารย์สุวิชา  พุทธารัตน์ 
28. อาจารย์สมเดช  ศิริโสภณ 
29. อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
30. อาจารย์บุญช่วย  สุทธิรักษ์ 
31. อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ 
32. อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 
33. อาจารย์อัจฉรา  ผ่องพิทยา 
34. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ลวดี  โบสุวรรณ 
36. อาจารย์สุนทรีย์  รอดดิษฐ์  
37. นางพัชริยา  ศรีสด 
38. นางสาววารินทร์  เพชรระบูรณิน 
39. นางสาวสุกัญญา  ค าสุม 

 
เปิดประชุมเวลา 13.35  น. 

 

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธาน ผศ.ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในช่วงรับมอบหมายงานต่อจากท่านรอง
อธิการบดฝี่ายวิชาการ (ผศ.บุญรัตน์) ท่านเดิม จึงได้ให้ท่าน ผศ.บุญรัตน์ ด าเนินการประชุมต่อไปจากคราวที่แล้ว    
ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 2 ธ.ค. 2554 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข วาระที่ 4 ข้อ 4.5 
 ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ เสนอให้ในมติที่ประชุม วันที่ 2 ธ.ค. 2554 มีการสรุปมติให้มีการน ารายวิชา      
GE 30 หน่วยกิต  ใน 24 หน่วยกิตแรก  เป็นอัตลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกันคิดและจัดท า    
ใน 24 หน่วยกิตนั้น  ส่วนอีก 6 หน่วยกิต  ให้ทางสาขาวิชาจัดลงในหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรว่าต้องการให้
นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นอย่างไร  และการก าหนดรหัสวิชา ควรสะท้อนถึงรายวิชา มิใช่สะท้อนถึงคณะใดคณะหนึ่ง   
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 ผศ.ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  ให้ความเห็นว่า ในวาระการประชุมครั้งที่ 1 ควรเป็นมติที่ประชุมเห็นชอบแทน
มติที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  3.1  เร่ือง ร่างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2554 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE  โดยยึดตามกรอบ คือ 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   2.  เกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552    การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม    การมีคุณธรรมและจริยธรรม ศรัทธาในความดี มีจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบศีลธรรม ศรัทธาในความดี มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชองศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตสามารถ
รับผิดชอบตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่มโดยการแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมปฏิบัติ มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม  

2. ด้านความรู้    มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ใชใ้นการด ารงชีวิต 
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ และการแก้ปัญหาในการท างานได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา      สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ หรือวิชาชีพโดยยอมรับข้อจ ากัด       
ทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
มีภาวะผู้น าในการท างานของกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานของกลุ่ม และมีความ
รับผิดชอบต่ออาชีพมีน้ าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  เสนอให้พิจารณาเป็นข้อๆ 

ผศ. วัฒนา มหาราช กล่าวตามเอกสารแนบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่ควรมีแต่ด้านมาตรฐาน
อุดมศึกษา TQF ด้านเดียวควรน ามาหลาย ๆ ด้าน เช่น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย   เร่ืองมาตรฐาน
บัณฑิตระดับอุดมศึกษา 

1.มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.มาตรฐานการบริหารการศึกษา 
3.มาตรฐานการพัฒนาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม 

และการจัดกลุ่มวิชายังไม่ครอบคลุมและการก าหนดกรอบของความส าคัญของการก าหนดวิชาจึงขอให้ทบทวน 
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อ.สุเทพ ธรรมะตระกูล ควรมีเกี่ยวกับนโยบายของกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเร่ือง คุณภาพการศึกษา 3D  
คือ  1. Democracy  (ยึดมั่นประชาธิปไตย)  2. Decency  (มีคุณธรรมความเป็นไทย) 3. Drug-free  (ห่างไกล
ยาเสพย์ติด) 

ผศ.ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ การรวมมาตรฐานต่างๆที่เสนอมาได้อยู่ในกรอบตาม 5  ข้อ ที่เสนอมาทั้งหมด
แล้ว แต่ควรอยู่ในความอธิบายย่อย 

ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดศึกษาทั่วไป ตามเอกสารวาระการประชุม     
ควรเพิ่มเติมตามที่  ผศ.วัฒนา มหาราช และอ.สุเทพ ธรรมะตระกูล แนะน า 

ผศ.ชัยณรงค์ ขันผนึก เสนอให้พิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็น
ภาพรวม หากคณะใดต้องการเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะนั้น ๆ สามารถเพิ่มได้ตามลักษณะของ
รายวิชานั้น หากก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มากจะท าให้ยากต่อการท ารายวิชา 

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ควรก าหนดวัตถุประสงค์กลางของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จก่อน เพราะแต่ละ
หลักสูตรมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่เหมือนกัน มอบให้แต่ละกลุ่มรายวิชา 
กระจายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละรายวิชา และจึงน าเสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และได้โหวตเสียงเพื่อก าหนดกรอบคุณลักษณะฯ ว่าข้อที่ 1 ต้องการ
ให้มีการกว่า 5 ด้าน หรือ ข้อที่ 2  5 ด้านน้ันเพียงพอแล้ว คะแนนเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนข้อ 2 คือ มี 5 ด้านก็
เพียงพอแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 40 เสียง  ต่อ  1  เสียง 

ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  กล่าวสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี 5 
ด้าน และคณะสามารถเพิ่มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคณะได้  

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  3.2 เร่ือง ปรัชญาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  ปรัชญาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ การจัดการหลักสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไปมีรากฐานจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นคนดี มีความคิด
ระดับสูงมีจิตสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารปรับตนเองเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อเป็นบัณฑิต
ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันได้แก่การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความคิด สติปัญญาและจิตวิญญาณ   
ซึ่งต้องบูรณาการองค์ความรู้ทั้งศาสตร์ต่าง ๆ ที่ใช้ได้อย่างสมดุล และไม่เป็นวิชาที่มีลักษณะเฉพาะด้าน 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  3.3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป    
ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้คือ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 
2.  มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
3. มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีเหตุผล 
4. มีความใฝ่รู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
5. ใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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6. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของท้องถิ่นและสากล 
7. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 8. มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น 
 9. เข้าใจบริบทของท้องถิ่น ชุมชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น 

ผศ.วัฒนา  มหาราช เสนอให้เพิ่มเติม ข้อ 7 คือ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  3.4 เร่ือง กรอบแนวคิดหลักสูตร   
 ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  กรอบแนวคิดหลักสูตร  การจัดรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ มีกรอบแนวคิดภาพรวมของรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีการก าหนดเนื้อหาตามที่เสนอ ดังนี้ 
 1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ซึ่งก าหนดให้หลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน         
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2. เน้ือหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะซึ่งเป็น
ความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ  
 3. มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

มติที่ประชุมได้ศึกษารายละเอียดแต่ละข้อ และเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ 
 

  3.5 เร่ือง ร่างโครงสร้างและจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาและรหัสรายวิชา 
 ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาและรหัสรายวิชา โดยใช้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552   
โดยก าหนด   ให้มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต คือ 
 1. กลุ่มวิชาภาษา    จ านวน 6 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 และให้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีก จ านวน 6  หน่วยกิต โดยให้แต่ละคณะ/หลักสูตร 
พิจารณาจัดท ารายวิชาที่ต้องการให้เรียนของแต่ละหลักสูตร พร้อม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ทุกวิชา  และให้ก าหนด
รหัสรายวิชา เป็นตัวอักษร 4 ตัวแรก และอีก 3 ตัวเป็นเลขรหัส กลุ่มวิชาภาษาแทนด้วย GELAXXX     กลุ่มมนุษย์
แทนด้วยรหัส GEHUXXX  กลุ่มสังคมแทนด้วย GESOXXX  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิตแทนด้วย GESCXXX  โดยจ านวน
หน่วยกิตคือ 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) ทุกรายวิชา 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
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วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เร่ือง มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้เสนอตัวอย่างหัวข้อผลการเรียนรู้ 

5 ด้าน เพื่อให้กรรมการน าไปเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาคร้ังต่อไป 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
4.2  เร่ือง  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์  ให้กรรมการน า มคอ. 3  มาเสนอ และพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
  5.1 เร่ือง  การนัดหมายการประชุมคร้ังต่อไป 
 ประธาน  ก าหนดการประชุมในครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม  2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
                 (นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์)              (นางยุพา  ม่วงจีน) 
                   เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป                เจ้าหน้าที่ธุรการ 
                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม          
 
 
 
 
 

(นางเดือนฉาย  ไชยบุตร) 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


