
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 3/2559 2 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร        ประธานกรรมการ    7 

2. ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร แทน คณบดีคณะเทคโนโลยี             กรรมการ 8 

3. รศ.เบญจา มุกตพันธุ์               แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์          กรรมการ 9 

4. อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์      แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น               กรรมการ 10 

5. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ   11 

6. รศ.สุภาพ ณ นคร     ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    12 

7. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

8. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี   ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                     กรรมการและเลขานุการ 14 

9. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ   นักวิชาการศึกษา              ผูช้่วยเลขานุการ 15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  17 

1. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 18 
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 20 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา 21 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 22 

 23 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 - 2562 25 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งการแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาศึกษา26 

ทั่วไป พ.ศ. 2559 - 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 27 

2/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1 จึงแจ้ง      28 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ  30 

 31 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 32 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 และมีมติรับรอง33 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  34 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

/วาระท่ี 3... 36 

 37 

 38 

 39 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

 ไม่มี 2 

 3 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4 

 4.1 ขออนุมัติสัญลักษณ์ I ส าหรับนักศึกษาขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย ประจ าภาคการศึกษา5 

ปลาย ปีการศึกษา 2558 6 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้         7 

ลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 32 ราย ใน 10 รายวิชา เพ่ือ 8 

ขออนุมัติสัญลักษณ์ I ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือ9 

พิจารณา 10 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติสัญลักษณ์ I ให้กับนักศึกษา จ านวน 32 ราย ใน 10 รายวิชา ข้างต้น  11 

 12 

 4.2 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558  13 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ า14 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 15 

 1) รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต 16 

 2) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 17 

 3) รายวิชา 000 231 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 18 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 19 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาข้างต้น 20 

 21 

4.3 ผลการเรียนรายวิชา 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ประจ าภาคการศึกษาต้น  22 

ปีการศึกษา 2558  23 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชา 000 158 วิถีชีวิต24 

ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ25 

วาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 26 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชา 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

/4.4 คณะวิทยาศาสตร์... 34 
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 4.4 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ 1 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอเรื่องคณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติเปิด2 

รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ จ านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ3 

ประชุมที ่4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้มีการปรับแก้ไข ดังนี้ 5 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
300 001 วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3(3-0-6) ปรับแก้ไขหมวดที่ 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  

300 002 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

3(3-0-6) ปรับแก้ไขหมวดที่ 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  

300 003  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 1) หมวดที่ 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.2 และ ข้อ 
1.3 ไม่ได้เขียนระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา กังวลว่าการเรียน 
การสอนอาจจะไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.2 
และข้อ 1.3  
2) ปรับแก้ไขหมวดที่ 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 
3) หมวดที่ 5 แผนการสอน ในหน่วยที่ 3-7 ควรเน้นผลการ
เรียนรู้ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

 6 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ รศ.สุภาพ ณ นคร เป็นผู้ให้ค าปรึกษาประสานการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร จนมี7 

ความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต่อไป 8 

 9 

 4.5 มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชา10 

ศึกษาทั่วไปของคณะ 11 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมพิจารณา มคอ.3 รายวิชาศึกษา12 

ทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ  สืบเนื่องจาก      13 

ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 14 

2559 มีมติให้มีการปรับแก้ไข มคอ.3 จ านวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ15 

การประชุมที ่4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  16 

 17 

 18 

/ที่ประชุม... 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้มีการปรับแก้ไข ดังนี้ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
150 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 1) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

2) เขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
สอดคล้องกัน 
3 )  หมวดที่  6  ทรั พยากรประกอบการ เ รี ยนการสอน            
ควรก าหนดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั่วไปอื่นๆ ด้วย   
4) ปรับแก้ไขหมวดที่ 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

150 400 การเตรียมความพร้อมในการ
ท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 1) แก้ไขช่ือรายวิชาเป็น การประกอบอาชีพและทักษะความ
พร้อมในการท างาน (Career and Work-Readiness Skills) 
2) ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ให้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ถูกต้องสอดคล้องกัน 
3) ปรับแก้ไขหมวดที่ 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 2 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นผู้ให้ค าปรึกษาการเขียนเนื้อหารายวิชาให้มีจุดเน้น3 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีลักษณะเฉพาะของคณะ และ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี เป็นผู้ประสานการปรับปรุง4 

แก้ไขเอกสาร จนมีความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ5 

มหาวิทยาลัย ต่อไป  6 

      7 

เลิกประชุม เวลา 15.40 นาฬิกา 8 

 9 

 10 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 11 

                     กรรมการและเลขานุการ 12 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 13 

 14 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 15 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 16 


