
 
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการด าเนินการพฒันาหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คร้ังที ่2/2554     วนัที ่ 26  มกราคม  2554 

ณ ห้องประชุมสีทอง  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารยธ์งชยั  จนัทร์รุ่งเรือง 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 
4.  นางสาวตรีชฎา  อุทยัดา 
5.  นายสุวฒัน์  อินทรประไพ 
6.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กรียงไกร  ทองจิตติ 
7.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลวรรณ  วภิาจกัษณกุล 
8.  นายชชัวาลย ์ อินทุสมิต แทน นายสมพงษ ์ ฟักผล 
9.  นางสาววลิาสินี  ดีปัญญา 
10. นายสุเทพ  ธรรมะตระกลู 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมลณฐั  ฉตัรตระกลู 
12. รองศาสตราจารยธี์ระภทัรา  เอกผาชยัสวสัด์ิ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์  เรืองวทิยาภรณ์ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ ์ จรัสโรจนกุล 
15. นางสาวมณีรักษ ์ กาญจนรางกรู 
16. นางนนทชา  ชยัทวชิธานนัท์ 
17. ผูช่้วยศาสตราจารยศ์นัสนีย ์ อุตมอ่าง 
18. นางสาวกมลวรรณ  ศรีปลัง่  แทน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ เพง็พดั 
19. นางสาวพิณทิพย ์ แกว้แกมทอง  แทน  นายอคักะบทัคาน  ปาทาน 
20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ชยัณรงค ์ ขนัผนึก 
21. นายสุเมธ  ธรรมาภิมุข 
22. นางกนกพร  สัญพึ่ง 
23. นายสนธยา  ชมพ ู
24. นายปิยพงศ ์ บางใบ 
25. นางเดือนฉาย  ไชยบุตร 
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26. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์ 
27. นายขวญัชยั  แก่นไทย 
28. นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน 
29. นางปารว ี ร้อยกรอง 
30. นางยพุา  ม่วงจีน 
31. นางสาวอรชร  เหมือนละมา้ย 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.  นางอญัชนา  ศรีเรืองฤทธ์ิ 
2.  นางสาวปิยะวนั  เพชรหมี 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภาภรณ์  วรรณา 
4.  นางประภาศิริ  โชคอุดมชยั 
5.  ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญรัตน์  พิมพาภรณ์ 
6.  นางสาวจตุพร  จนัทร์เพชร 
7.  นางสาวปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ 
8.  นายกานต ์ อมัพานนท์ 
9.  นางสาวอุไร  พรหมมา 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นตนา  สนามชยัสกุล 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยทิ์วาพร  ขนัผนึก 
12. นางพรพิมล  อ่อนศรี 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นงคพ์รรณ  หตัถมาศ 
 

เปิดประชุม  เวลา  13.30 น. 
วาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 
 แจง้การประชุมของคณะกรรมการวชิาการ ขอ้บงัคบั เร่ืองการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  การศึกษาภาค
การศึกษา ท่ีเป็นแบบทวภิาค  คือแบ่งเป็น  2 ภาคเรียน และภาคฤดูร้อน การจดัการเรียนการสอนเป็น ภาคปกติ  22-
22-9  และภาค กศ.ปช.  15-15-9  ตามระเบียบของ สกอ. 

มติท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
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วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1 เร่ือง การก าหนดวชิาในแต่ละกลุ่มและค าอธิบายรายวชิา 

ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศ์วสิิทธ์ิ  เสนอใหป้รับ รหสัวชิาเป็น GELA401  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
และGELA402 การพดูภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล 
 อ.เดือนฉาย  ไชยบุตร  ในเอกสารการก าหนดรหสัวชิา  ในส่วนของรหสัท่ีก าหนดเป็นกลุ่มสาขาใหเ้พิ่ม
ขอ้ความเป็น “/กลุ่มวชิา” เพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
 3.2 เร่ือง ก าหนดกลยทุธ์การสอนและกลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 5 ดา้น 
 อ.เดือนฉาย  ไชยบุตร    การก าหนดกลยทุธ์การสอนและกลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้หมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไป 5 ดา้น ไดก้ าหนดไวใ้นส่วนกลาง ส่วนในรายวชิาสามารถเพิ่มเติมกลยทุธ์ได ้

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
วาระที ่4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เร่ือง  ร่างประกาศการเทียบหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศ์วสิิทธ์ิ  วชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  สามารถเทียบไดก้บั วชิาภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารและภาษาไทยเพื่อการสืบคน้  แต่วชิา การพูดภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล เป็นวชิาใหม่ซ่ึงไม่สามารถเทียบโอน
รายวชิาได ้

ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ  ในส่วนรายวชิาภาษาต่างประเทศ วชิาภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน หรือวชิาภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อการส่ือสารประจ าวนั สามารถเทียบโอนใหก้บัวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  ส่วนรายวชิาภาษาจีน
พื้นฐานหรือภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั เทียบโอนไดก้บัวชิาภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  

ประธาน  ใหป้รับแกต้าม ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ และผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ แจง้ ส่วนรายวชิา
อ่ืน ๆ ใหส้ามารถเทียบไดต้ามตารางประกาศ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
 4.2 เร่ือง  ขอ้เสนอปรับปรุงคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

1)  อาจารยก์มล  บุญเขต 
2)  ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ 

ประธาน  เพิ่มขอ้ความคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคฯ์  ปรับแก ้  ขอ้ 1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในขอ้ 1
ตรงขอ้ความสุดทา้ยคือ เพิ่มค าวา่ “และตระหนัก  ในศิลปวัฒนธรรมของชาติ”  ตามท่ี อ.กมล  บุญเขต  และ            
ผศ.ดร.กอบกาญจน์  วงศว์สิิทธ์ิ  เสนอปรับแก ้  และรวมขอ้ 2  และขอ้4 ใหเ้ป็นขอ้เดียวกนัตดัขอ้ 3 ออก  ขอ้ท่ี 1 ก็จะ
มีหวัขอ้ยอ่ยเพียง 2 ขอ้    ปรับแกข้อ้ 2. ดา้นความรู้ ในขอ้ 2 ค าวา่ “เพื่อใชใ้นการ” เป็น “มีความสามารถในการ” 
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