
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
คร้ังที ่ ๑/๒๕๕๕ 

วนัที ่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมอนิทผาลมั  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองสิริราชสมบัตคิรบ ๖๐ ปี 

 
รายช่ือมาประชุม 
        ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์งชยั  จนัทร์รุ่งเรือง      ประธานกรรมการ 
        ๒. นางพชัริยา   ศรีสด        รองประธานกรรมการ 
        ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ     กรรมการ 
        ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กอบกาญจน ์วิเศษรัมย ์     กรรมการ 
        ๕ นายสุวฒัน์  อินทรประไพ       กรรมการ  
        ๖. อาจารยสุ์เทพ ธรรมะตระกลู (แทน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลวรรณ วภิาจกัษณกลุ)   กรรมการ                                       
        ๗.ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กรียงไกร ทองจิตติ (แทน นายกมล   บุญเขต)   กรรมการ 
        ๘. อาจารยเ์ปรมฤดี ศรีเงิน (แทน ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภาภรณ์   วรรณา)   กรรมการ   
        ๙. นางกฤษติญา  มูลศรี        กรรมการ 
        ๑๐. อาจารยว์ฒิุพงศ ์บวัซอ้ย (แทน ผูช่้วยศาสตราจารยธ์านี  สุขเกษม)   กรรมการ 
        ๑๑. อาจารยต์รีชฎา อุทยัดา (แทน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์เพง็พดั)  กรรมการ 
        ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัณรงค ์ขนัผนึก (แทน ผูช่้วยศาสตราจารยทิ์วาพร  ขนัผนึก) กรรมการ 
        ๑๓. นางสาวยพุา  คาํตะพล  (แทน นายสุเมธ ธรรมาภิมุข)    กรรมการ 
        ๑๔. นายอคักะบทัคาน ปาทาน       กรรมการ 
        ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นงคพ์รรณ หตัถมาศ     กรรมการ 
        ๑๖. นายปิยพงศ ์บางใบ        กรรมการ 
        ๑๗. นางเดือนฉาย ไชยบุตร       กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๘. นางสาววณิชยา เพชรรัตน ์       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
         ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์ เรืองวทิยาภรณ์     กรรมการ 
         ๒. รองศาสตราจารยธี์ระภทัรา เอกชยัผาสวสัด์ิ     กรรมการ 
         ๓. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒันา มหาราช      กรรมการ 
         ๔. นางสาวณฐัชยา  หุมนา        กรรมการ 
         ๕. นางสาวจินตรัตน ์  แสงศิริ             กรรมการ 
         ๖. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีระภทัรา เอกชยัผาสวสัด์ิ     กรรมการ 
         ๗. นางสาวจิดาภา  คาํต้ือ       กรรมการ 
         ๘. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าดุลย ์  จงรักษ ์      กรรมการ 

 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม     
         ๑. นายอรุณ  สมใจ     
         ๒. นางสาวดวงใจ  ปินตามูล 
         ๓. นายธีรภทัร  กิจจารักษ ์
         ๔. นางสาวสุภาพรรณ  สุขสนอง 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

  ผูช่้วยศาสตราจารยธ์งชยั  จนัทร์รุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในท่ีประชุม 

ตรวจสอบจาํนวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมการประชุม เม่ือครบองคป์ระชุมแลว้ กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

    ๑.๑ เร่ืองรับทราบหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ) 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  จันทร์รุ่งเรือง  แจง้ว่า สาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้

พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

(หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เม่ือวนัท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

           มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

     ๑.๒ เร่ืองรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไปทีส่าขาวิชาเลอืกเรียนในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  จันทร์รุ่งเรือง  แจง้วา่การสรุปจาํนวนสาขาวิชาและจาํนวนหมู่เรียนท่ี

เปิดรับสมคัรของแต่ละคณะในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีดงัน้ี 

คณะ สาขาวิชา จาํนวนหมู่เรียน 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 12 24 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศษสตร์ 13 21 
คณะวิทยาการจดัการ 8 17 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 17 
คณะครุศาสตร์ 7 11 

รวม 49 90 



           อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าตารางสรุปรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปของ

นกัศึกษาภาคปกติ รุ่น ๕๕ เป็นรายวิชาท่ีทางสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดท้าํหนงัสือสอบถามไป

คณะ  แลว้สาขาวิชาแจง้ความตอ้งการเรียนรายวิชามา และทา้ยตารางเป็นการสรุปจาํนวนของแต่ละวิชาเรียน 

ส่วนตารางสรุปหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ต่อเทอมในหน้า ๗ เป็นขอ้มูลของแต่ละสาขาวิชา  ไดก้าํหนดไวใ้น

แผนการเรียนในเล่มหลกัสูตรท่ีนาํส่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

   มติ  ท่ีประชุมรับทราบ                                                                                                        

     ๑.๓  เร่ืองรายช่ืออาจารย์ผู้สอนในรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป         

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  จันทร์รุ่งเรือง  ตามคาํสั่งเลขท่ี ๓๓๙/๒๕๕๕ ไดแ้ต่งตั้ง

รายช่ือผูส้อนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 

         อาจารย์อัคกะบัทคาน   ปาทาน   แจ้งว่า  หากมีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลยัเร่ือยๆ ขอเสนอใหท้าํคาํสัง่ก่อนเปิดภาคเรียนเทอมละ ๑ คร้ัง 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  จันทร์รุ่งเรือง  เสนอใหป้รับปรุงคาํสัง่ปีละคร้ัง  ประมาณ

เดือนพฤษภาคม                      

อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  ช้ีแจงว่า สาํนกัส่งเสริมฯ จะยดึคาํสั่งเดิมน้ีไวก่้อน ถา้มี

การแจง้วา่จะตดัออก หรือ เพ่ิมเติม ใหห้วัหนา้รายวิชาหมวดศึกษาวิชาทัว่ไป แต่ละวิชามาแจง้เปล่ียน อยา่งชา้ส้ิน

เดือนเมษายน เพราะตอ้งทาํคาํสัง่ เดือนพฤษภาคม จะไดด้าํเนินการจดัทาํต่อไป      

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

ระเบยีบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

- ไม่มี 



ระเบยีบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา                                
      ๔.๑ เร่ืองการจัดรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปให้กบัสาขาวชิาสําหรับนักศึกษารุ่น ๕๕  

     อาจารย์เดอืนฉาย  ไชยบุตร  แจง้วา่ ในเร่ืองของการจดัรายวิชา ไดส้รุปตารางแผนการเรียน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษา ของนกัศึกษาภาคปกติ รุ่น ๕๕ ซ่ึงเป็นการรวมรายวิชาของนกัศึกษาเก่าและนกัศึกษาปี 
๕๕ แต่รายวิชาของนกัศึกษาปี ๕๕ อาจเกินกวา่ความจริงเน่ืองจากไดดึ้งขอ้มูลมาจากแผนการรับนกัศึกษา ฝาก
ใหห้วัหนา้รายวิชาช่วยดูการปรับโยกรายวชิาและจดักระจายไปในแต่ละเทอม และขอทราบวา่โหลดรายวิชาของ
แต่ละรายวิชาสามารถรับโหลดไดเ้ท่าไร 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ  เสนอวา่วิธีการจดัอาจทาํได ้ ๒  วิธีดงัน้ี ๑. ควร
จดัแบบรวมเป็นกลุ่ม  ๒. การจดัแบบกระจาย แต่การกระจายใหอ้ยูใ่นช่วง ๔ เทอมแรก 

      ๔.๒ เร่ืองโครงการจัดตั้งคณะวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

                  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ช้ีแจงในส่วนของโครงการจดัตั้งสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหค้วาม

คิดเห็นจะร่วมกนัจดัตั้งสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไปหรือไม่ และขอมติในท่ีประชุม ควรจดัตั้งหรือไม่   

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  ช้ีแจงการจดัตั้งคณะวิชา ให้ความคิดเห็นและ

อาจมีทศันะท่ีมีทิศทางท่ีไม่เห็นดว้ย  เน่ืองจากว่าการจดัตั้งสาํนกัวิชา หมายถึง คณะวิชา การทาํงานของสาํนกั

วิชา มีลกัษณะบริหารงานในเชิงขององค์กร พิจารณาตามโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานมี

ลกัษณะเป็นงานของการเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นการดึงงานออกจากการเจา้หนา้ท่ี ท่ีทาํอยูซ่ึ่งจะทาํใหต้าํแหน่งนั้นภาระ

งานไม่ถึงเกณฑแ์ละไม่สามารถกา้วหนา้ได ้และไม่มีอาจารยส์งักดั   

                    ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง้ว่าเร่ืองของบประมาณของหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป ท่ีในการประชุมหรืออบรม และการจดัทาํตาํรา มหาวิทยาลยัไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณไวใ้ห้

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงบางคณะขอนาํไปบริหารจดัการเอง แต่ทางสาํนกังานส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ไดน้าํงบประมาณส่วนอ่ืนมาใชจ่้ายในการสนบัสนุนในการไปราชการของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
                     

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  ช้ีแจงว่า มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

ไดต้ดังบประมาณไปท่ีคณะซ่ึงใหค้ณะดูแลในรายวิชาต่างๆ      



                           ประธาน  แจง้วา่ควรใหเ้ร่ืองงบประมาณ ควรจดัสรรไปตามรายวิชา หรือ ส่วนกลางตอ้งชดัเจน

วา่ใครไดรั้บมอบหมายในการจดัการเร่ืองงบประมาณ       

                       มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ  ควรยงัคงไวเ้หมือนเดิมก่อนและใหส้าํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนนาํไปพิจารณาวา่ควรจะแยกเป็นฝ่ายหรือไม่ และเสนอใหง้าน บุคลากร และงบประมาณ 

๔.๓ เร่ืองโครงการพฒันาการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                               

อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  ช้ีแจงเร่ืองโครงการพฒันาการเรียนการสอน เป็นโครงการ

จดัทาํ มคอ.๓ ให้ถุกตอ้ง การเขียนกระบวนการในทิศทางเดียวกนั การพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย์

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป อยากใหอ้าจารยใ์นมหาวิทยาลยัฯไดมี้โอกาสไปอบรม จดัทาํเอกสารประกอบการเรียน

การสอน ใหค้ณะกรรมการพิจารณาโครงการน้ี  

                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  แจ้งว่าเห็นด้วยกบัดครงการน้ี ในการยกร่าง

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปนั้น ไดท้าํ มคอ.๓ ไปบา้งแลว้ ส่ิงท่ีควรทาํต่อไปคือการจดัทาํเอกสารประกอบการเรียน

การสอนส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดมี้การสนบัสนุนไวบ้า้งแลว้ ในส่วน

โครงการในเร่ืองของงบประมาณนั้นยงัคงเดิม ค่าจดัทาํส่ือการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการสอนควร

จะตดัวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท ออกโดยให้ใชค่้าเฉล่ียมรวม ไม่ตอ้งแจงรายละเอียด และใหท้าํในลกัษณะของการ

เตรียมประชุมเตรียมความพร้อม 

          มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ               

๔.๔  เร่ืองปรับปรุงหลกัสูตรวิชาการศึกษาทัว่ไป ในกลุ่มภาษาใหมี้รายวิชาภาษาของประชาคมอาเซียน  

       ประธาน  แจง้ว่าเร่ืองน้ีเป็นนโยบายอธิการบดีใหมี้รายวิชาภาษาของประชาคมอาเซียน ให้

ทาํเป็นหลกัสูตรไวใ้หเ้ลือกเรียน แต่จะมีปัญหาเร่ืองผูส้อน 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  แจ้งว่า ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากควรเน้นท่ี

ภาษาสากลใหส้าํเร็จก่อน 

    ประธาน เสนอวา่ ควรมีปรับปรุงหรือพฒันาข้ึนมาและนาํมาใชใ้นปี ๕๗ หรือ ๕๘ 

         ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรายวิชาภาษาอาเวียนนั้นสามารถ

นาํไปใส่ในหมวดวิชาเลือกของแต่ละหลกัสูตรได ้  



     มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ ไม่เพ่ิมรายวิชาแต่ใหเ้นน้ท่ีกิจกรรมในรายวิชาเดิม โดยใหแ้ต่ละคณะ

คิดโครงงานสอดคลอ้งกบัรูปแบบของคณะ        

    

ระเบยีบวาระท่ี   ๕   เร่ืองอืน่ๆ  

  ๕.๑ เร่ืองการผลกัดนัให้สร้างห้องเรียนเพือ่รองรับกลุ่มเรียนขนาดใหญ่ และการผลติเอกสาร

ตํารา                           

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก  ช้ีแจงวา่อยากทราบทิศทางชองหมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป ควรใหร้วมกลุ่มการเรียนการสอนของนกัศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ ใหเ้ป็นทิศทางการแกปั้ญหาเร่ืองการเรียน

การสอนหอ้งเรียนขนาดใหญ่ในอนาคต  เช่น เตรียมหอ้งสโลฟ ซ่ึงในท่ีประชุมช่วยกนัผลกัดนัเสนอ

มหาวิทยาลยัต่อไป  เร่ืองท่ีสอง  การทาํเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป อยากใหผ้ลกัดนัเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนไม่ตอ้งเป็นภาระของส่วนกลางท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงใหค้ระ

กรรมการของแต่ละคระพฒันาเอกสารตาํราหรือร่วมกนัสร้าง และใหส้าํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทาํ

บนัทึกขอ้ความเร่งคณะทาํเอกสารตาํราเพื่อรวบรวมข้ึนเวปไซต ์      

               อาจารย์เดอืนฉาย  ไชยบุตร  แจง้วา่หากคณะมีนโยบายจะจดัทาํเอกสารตาํราประกอบการเรียน

การสอนนั้น ขอเป็นมติท่ีประชุมเพ่ือท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทาํหนงัสือแจง้ไปยงัคณะ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ทองจิตต ิทางรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิตจะดาํเนินการในการ

ปิดภาคเรียนน้ีซ่ึงแบ่งกนัทาํคนละบท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก   ทางคณิตศาสตร์ไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์ วเิศษรัมย์  แจง้วา่เห็นดว้ยกบัการพฒันาดงักล่าวการทาํ

เอกสารตาํราทาํเพื่อเป็นคู่มือสาํหรับอาจารยห์รือใหน้กัศึกษาซ้ือในบางมหาวิทยาลยัในหลกัสูตรของหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป เรียกเกบ็เงินจากนกัศึกษาตั้งแต่แรกเขา้ 

  ประธาน เสนอวา่หากดาํเนินการเช่นนั้น ทุกรายวิชาตอ้งทาํในลกัษณะเดียวกนั 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์ วเิศษรัมย์   เสนอวา่ ใหล้องไปศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลยั

สวนดุสิต 



  ประธาน เสนอวา่ หากคระใดพร้อมจดัทาํเอกสารตาํราใหเ้สนอโครงการเพื่อยมืเงิน

มหาวิทยาลยัในการดาํเนินการ 

  อาจารย์เดอืนฉาย  ไชยบุตร  แจง้วา่ขอไฟลเ์อกสารตาํราเพ่ือนาํข้ึนเวปไซตล์ะขอเล่มตาํราเพื่อ

นาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานเกบ็ไวใ้นสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 

   มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ เชิญชวนรายวิชาใดพร้อมใหด้าํเนินการไปก่อนและส่งมายงัสาํนกัส่ง

เริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕      

                   

           

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.    


