
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
ครั้งท่ี 3/2553  วันท่ี 20 ธันวาคม 2553 

ณ ห้องประชุมสีทอง  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้้า 
2. อาจารย์สุเมธ  ธรรมาภิมุข (แทนผศ.ธงชัย) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์  พิมพาภรณ์      
4. อาจารย์ปิยพงษ์  บางใบ        
5. อาจารย์สุภาพร  บางใบ       
6. อาจารย์เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ (แทนอาจารย์สุเมธ สงวนใจ)       
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ  หัตถมาศ     
8. อาจารย์สุวิชา  พุทธารัตน์    
9. อาจารย์สมเดช  ศิริโสภณ      
10. อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง    
11. อาจารย์ ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์    
12. อาจารย์อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์     
13. อาจารย์สนธยา  วันชัย      
14. อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ    
15. อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล    
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์     
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล     
18. อาจารย์กนกพร  สัญพึ่ง       
19. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด      
20. อาจารย์รักชนก  สมศักดิ์      
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ลวดี  โบสุวรรณ    
22. อาจารย์ปิยะนุช  พรหมประเสริฐ      
23. อาจารย์นันทกานต์  ศรีปลั่ง  
24. อาจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน   
25. อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์     
26. อาจารย์ปิยะวัน  เพชรหมี 
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27. อาจารย์จตุรพร  จันทร์เพชร    
29. อาจารย์วิศาล  บุญประกอบ      
30. อาจารย์ ดร.นิคม  โยกัญญา    
31. อาจารย์ชัชวาลย์  อินทุสมิต     
32. อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม     
33. อาจารย์วุฒิพงศ์  บัวช้อย     
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ  รังสิกรรพุม      
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์  วรรณา       
36. อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์   (แทน รศ.ธีระภัทรา)     
37. อาจารย์ปริศนา  แก่นโท (แทนผศ.สมยศ)      
38. อาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์      
39. อาจารย์สุวัฒน์  อินทรประไพ      
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์      
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์      
42. อาจารย์ชโลบล  ชัยนิคม       
43. อาจารย์ ดร.สนธยา  ชมภู      
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล      
45. อาจารย์วิภา  เพ็ชรเจริญรัตน์     
46. อาจารย์อรศรี  เมฆทันต์      
47. อาจารย์ศิวพร  ใสโต     
48. อาจารย์พดารัตน์  นิลเจียรนัย       
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก      
50. อาจารย์ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ     
51. อาจารย์เทพบัญชา  เสลาหอม      
52. อาจารย์ขวัญจิตต์  อนุกูลวัฒนา   
53. อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง   
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร  ขันผนึก     
55. อาจารย์ชูเกียรติ  โพนแก้ว      
56. อาจารย์อานนท์  ขันติกิจ      
57. อาจารย์เขมปริต   ขุนราชเสนา 
58. อาจารย์ฐินาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์      
59. อาจารย์ยุภา  สุธงษา      
60. อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว       
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61. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล       
62. นางปนัดดา  ทองมั่นวิบูลย์ศรี       
63. นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน      
64. นางสาวสุกัญญา  ค้าสุม       
65. นางสาววัลยา  ภูจุ้ย        
66. นางสุจิตรา  ดีดาร์        
67. นางสาวอรทัย  ประทุมมา       
68. นายขวัญชัย  แก่นทัย        
69. อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร       
70. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์       
71. นางยุพา  ม่วงจีน        

 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
1. อาจารย์ ดร.แขก  มูลเดช 
2. อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง 
3. อาจารย์ปณิสรา  คงปัญญา 
4. อาจารย์พิศุทธิ์  บัวเปรม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  สนามชัยสกุล 
6. อาจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ 
7. อาจารย์มานะ  อินพรมมี 
8. อาจารย์น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
9. อาจารย์ประธาน  เรียงลาด 
10. อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ  หัตถมาศ 
12. อาจารย์สุวิชา  พุทธารัตน์ 
13. อาจารย์สมเดช  ศิริโสภณ 
14. อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง  
15. อาจารย์ ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์ 
16. อาจารย์อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ 
17. อาจารย์สนธยา  วันชัย 
18. อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ 
19. อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 
20. อาจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์ 
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21. อาจารย์อัจฉรา  ผ่องพิทยา 
22. อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น 
23. อาจารย์สุนทรีย์  รอดดิษฐ์ 
24. อาจารย์สมพงษ์  ฟักผล 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ลิ้มสุข 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ทองจิตติ 
27. อาจารย์กมล  บุญเขต 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  สุขเกษม 
29. อาจารย์จิดาภา  ค้าตื้อ 
30. อาจารย์วิฑูรย์  วีรศิลป์ 
31. อาจารย์ ดร.อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ ์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  แย้มพงษ์ 
33. อาจารย์อุไร  พรหมมา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวงพร  กุศลส่ง 
35. อาจารย์พรพิมล  อ่อนศรี 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มหาราช 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้ารัสวิทย์  ปทุมมาศ 
38. อาจารย์ฟ้าใส  เศรษฐสุภัค 
39. อาจารย์อาทิตยา  ขาวพราย 
40. อาจารย์สุปราณี  พิสมัย 
41. อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปาทาน 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมนวล  พรหมบุญ 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เกิดมี 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพกา  แก้วกรม 
45. อาจารย์สุรางค์รัตน์  พันแสง 
46. อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา 
47. อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร 
48. อาจารย์กมลวรรณ  ศรีปลั่ง 
49. นางพัชริยา  ศรีสด 
50. อาจารย์ขนิษฐา  ศรีนวล 
51. อาจารย์ธนาวรรณ  สุขเกษม 
52. นางรัชนี  ใจรักษ์ 
53. นางปารวี  ร้อยกรอง 
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54. นางสาวณิชาภัทร  พาหะนิชย์ 
55. นางสาวอรชร  เหมือนละม้าย 

 

เปิดประชุมเวลา 13.30  น. 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ประธาน  หากท่านใดต้องการแก้ไขในเอกสารรายงานการประชุม สามารถแจ้งได้ตลอดการประชุม          
ในครั้งนี้ 
 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2553 
 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 ร่างโครงสร้างและจ านวนหน่วยกิต 
  ประธาน  จากรายงานการประชุม ข้อ 3.5 เร่ือง ร่างโครงสร้างและจ้านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาและรหัส
รายวิชาได้มีการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น 4 กลุ่ม  กลุ่มละ 6 หน่วยกิต   และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจาก 4 กลุ่ม 
เน่ืองจากสาเหตุใดซึ่งไม่ปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมในคร้ังนี้  และจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการ
ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ผศ.บุญรัตน์  พิมภาภรณ์   จากการประชุมคณะกรรมการยกร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 2 คร้ัง ที่ผ่านมา
ได้มีมติเห็นชอบให้มี การก้าหนดให้ 6 หน่วยกิต ให้เลือกจาก 4 กลุ่มนั้นเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับหลักสูตร/
สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชานั้น ๆ เป็นผู้ก้าหนด 
 ผศ.ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตัวอย่างจากการได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การฝึกอบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุม ระหว่าง
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2553  ได้แบ่งกลุ่มประชุมเป็น  5 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
2. กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. กลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
5. กลุ่มการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ  
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมหลากหลายแบบ และเป็นอัตลักษณ์ และเหตุผลที่เราปรับปรุง

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก็คือ  
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1. ไม่ให้มีลักษณะเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาชีพ 
2. ให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ โดยลดการบรรยายในห้องเรียน 

และเพิ่มกิจกรรมภายนอกห้องเรียน) 
3.  การยกร่าง ให้เข้ากับกรอบมาตรฐาน TQF 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ประธาน  เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยยึดหลักใหญ่ 5 ข้อ ตามกรอบ 

มาตรฐานดังนี้คือ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก  เห็นควรให้ทางวิชาการ จัดท้าร่างรายละเอียดของแต่ละข้อให้สอดคล้องกับ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่พิจารณาเห็นชอบในการประชุมในคร้ังก่อน และน้าเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการ  
 อาจารย์กนกพร  สัญพึ่ง  เมื่อพิจารณาแล้วขอให้สาขาวิชาทราบ และให้ความเห็นก่อนน้าไปใช้จริง 
 ประธาน  สรุปให้ส้านักงานส่งเสริมวิชาการฯ ด้าเนินการตรวจสอบร่างเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้     
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เนื้อหาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่พิจารณาเห็นชอบไปแล้วและแจ้ง
ให้สาขาวิชาทราบ ถ้าสาขาวิชาเห็นแตกต่างให้แจ้งส้านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อน้าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและ
ด้าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

4.2 เร่ือง การน าเสนอรายละเอียดวิชา (มคอ.3) 
อธิการบดี  ก่อนการอภิปราย มคอ.3 ขอชี้แจงว่า มีบางหลักสูตรแล้ว เช่น หลักสูตรของปริญญาเอก ที่ได้ 

มีการพัฒนาด้าเนินการจัดท้าให้ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้เสร็จสิ้นภายในปี         
พ.ศ.2554 ให้ได้ ส่วนภาระในการท้า  Mapping ขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาให้ถ้วนถี่ ว่าเข้าหลักเกณฑ์ในข้อ
ไหนอย่างไรบ้าง และก่อนเปิดภาคเรียน 2554  จะเชิญวิทยากรมาบรรยายในเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เพื่อที่จะได้ด้าเนินการ
จัดท้าหลักสูตรพร้อม ๆ กัน 
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ประธาน ให้เร่ิมการน้าเสนอ รายวิชา มคอ.3 จาก คือ 1.กลุ่มภาษา 2.กลุ่มมนุษย ์ 3.กลุ่มสังคม   
4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. กลุ่มภาษา  
ผศ.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  กลุ่มวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  คือ 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

ในชีวิตประจ้าวัน  2.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 วิชาเลือก  5 รายวิชา คือ  1. พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  3. ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร  4. ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร  5. การพูดเพื่อประสิทธิผล 
 2. กลุ่มมนุษย์   
  อาจารย์สุวัฒน์  อินทรประไพ  วิชาความจริงของชีวิต   
  อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม   วิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต  
  ผศ.ดร.พิมพรรณ รังสิกรรพุม และผศ.อาภาภรณ์  วรรณา   วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
 3. กลุ่มสังคม 
  อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์  วิชาการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต 
  อาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร  วิชาเศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ 
  อาจารย์วุฒิพงศ์  บัวช้อย  วิชาการเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจ้าวัน 
  อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์  วิชาพลวัติสังคมไทย และวิชาสังคมไทยกับกลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 4.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ   วิชาเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาตามรอยเบื้องยุคลบาท 
อาจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
ผศ.ชัยณรงค์  ขันผนึก  วิชาการคิดและการตรวจสอบหาเหตุผล และวิชากระบวนการแก้ปัญหา 

และสถิติเพื่อการตัดสินใจ 
 ประธาน  รายวิชาที่แต่ละท่านน้าเสนอนี้จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดเป็นรายวิชา หรือจัดการเรียน        
การสอนแบบบูรณาการในแต่ละกลุ่ม ในการประชุมคณะอนุกรรมการในคร้ังต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

4.3 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
ประธาน  ให้ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานกับทั้ง 5 คณะ ให้ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ 

ในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 4 กลุ่ม โดยให้มีหัวหน้ารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ของปีหลักสูตร  
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2550  รายชื่อตามเอกสารประกอบการพัฒนาฯ เล่มสีเขียว  หน้า 19  และคณะคัดเลือกเพิ่มเติม  อีก 4 ท่าน เพื่อเป็น
ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
                 (นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์)              (นางยุพา  ม่วงจีน) 
                   เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป                เจ้าหน้าที่ธุรการ 
                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม          
 
 
 
 
 

(นางเดือนฉาย  ไชยบุตร) 
รองผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


