
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 3/2560 2 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แทน  7 

                                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   8 

2. ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร แทน คณบดีคณะเทคโนโลยี                 กรรมการ   9 

3. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 10 

4. ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ แทน 11 

                                       ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ          กรรมการ 12 

5. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    13 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

7. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี         ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 15 

8. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ         นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 16 

 17 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  18 

1. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                กรรมการ 19 

2. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 20 

3. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (ณ 25 ก.ค. 60)  27 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  28 

2560 (ณ 25 ก.ค. 60) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,000,000 บาท และ29 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,600,612.50 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30 

18,600,612.50 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน 13,650,612.50 บาท และ31 

ด้านการบริหารจัดการจ านวน 3,480,743.40 บาท รวมใช้จ่ายงบประมาณจ านวน 17,131,355.90 บาท คงเหลือ32 

งบประมาณทั้งสิ้น 1,469,256.60 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1 จึงแจ้ง       33 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 34 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

 36 

/1.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ... 37 
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1.2 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  1 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ2 

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน) ดังนี้ 3 

1. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ4 

เป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 52.94) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 16 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 5 

47.06)  6 

2. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ 42 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ7 

เป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 47.62) อยู่ระหว่างด าเนินการ 19 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 8 

45.24) และยังไม่ด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 7.14)  เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา9 

ด าเนินการ 10 

3. ผลการด าเนินการตามจ านวนโครงการ 15 โครงการ พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ11 

เป้าหมาย 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 20.00) อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 12 

66.67) และยังไม่ด าเนินการ 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.33) เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา13 

ด าเนินการ  14 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 18 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และมีมติรับรอง19 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 23 

 3.1 แจ้งผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบ/สอบชดเชย  24 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมสืบเนื่องจากมติที่ประชุม25 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 26 

มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับตัวแทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งผลการ27 

พิจารณาการขอเลื่อนสอบ/สอบชดเชย ให้กับนักศึกษา จ านวน 1 ราย ซึ่งได้ติดต่อนักศึกษาให้มารับฟังผลการ28 

พิจารณาแล้วแต่นักศึกษาไม่ได้มารับฟังผลการพิจารณาตามวันเวลาที่ก าหนด จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 

 32 

 33 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 ขอความเห็นชอบผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559  2 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ        3 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 4 

 1. รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 5 

2. รายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ 6 

3. รายวิชา GE 803 901 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 7 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 8 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนรายวิชาข้างต้น  9 

 10 

       4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 11 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน    12 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 16 ราย ใน 7 รายวิชา คือ 13 

1) รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม จ านวน 2 ราย 14 

2) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ จ านวน 2 ราย 15 

3) รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต จ านวน 2 ราย 16 

4) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา จ านวน 4 ราย 17 

5) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ จ านวน 1 ราย 18 

6) รายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา จ านวน 3 ราย 19 

7) รายวิชา 000 231 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต จ านวน 2 ราย  20 

โดยสาเหตุเกิดจาก 1) อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนเก็บคลาดเคลื่อน จ านวน 11 ราย 2) เครื่องตรวจข้อสอบไม่ดึง21 

กระดาษค าตอบไปประมวลผลคะแนนสอบ จ านวน 3 ราย 3) นักศึกษาไม่ระบายรหัสประจ าตัวบน22 

กระดาษค าตอบ เครื่องตรวจข้อสอบจึงไม่ประมวลผลคะแนนสอบ จ านวน 1 ราย และ 4) อาจารย์ผู้สอนคัดลอก23 

สูตรค านวณคะแนนมาไม่ครบ จ านวน 1 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.2         24 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษา จ านวน 16 ราย ใน 7 26 

รายวิชา ข้างต้น  27 

 28 

4.3 นโยบาย/แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561  29 

ที่ประชุมเห็นควรให้น าไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป   30 

 31 

 32 

 33 
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4.4 ขอความเห็นชอบผลการเรียนให้กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ  1 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอความเห็นชอบผลการเรียนให้กับ2 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ราย 2 รายวิชา 3 

คือ 1) รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม และ 2) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ           4 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนให้กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษข้างต้น  6 

 7 

 4.5 ขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์ 8 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ9 

พยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา ซึ่งในเบื้องต้นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการขออนุมัติเปิด10 

รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะได้ด าเนินการพิจารณาให้การเสนอแนะแก้ไขเอกสาร และคณะได้ส่งเอกสารที่แก้ไข11 

กลับคืนมาแล้ว ซึ่งพบว่าการแก้ไขยังไม่ถูกต้องและชัดเจนตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ ดังรายละเอียดตาม12 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีการแก้ไข14 

เอกสารหลักการของการเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะ และเอกสาร มคอ.3 แต่ละรายวิชา ดังนี้ 15 

รายการ
เอกสาร 

ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ/การแก้ไข 

หลักการขอ
อนุมัติเปิด 

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ตัดรายวิชาอื่นออก ให้มีเฉพาะ
รายวิชาที่ขออนุมัติเปิด และให้อยู่เป็นแผ่นสุดท้ายในเอกสารหลักการขออนุมัติเปิด  

2. รายวิชาสารสนเทศศาสตร์และการส่ือสารทางสุขภาพ ควรก าหนดความรับผิดชอบหลัก () ด้านความรู้ (2.2) และดา้นทักษะ
ทางปัญญา (3.1) ด้วย 

รายวิชา
จิตวิทยา
พัฒนาการ
มนุษย ์

2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
      ข้อ 2 แก้ไขจากเดิมเป็น สามารถอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ได้  
      ข้อ 3 แก้ไขจากเดิมเป็น สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ได้ 
      ข้อ 4 แก้ไขจากเดิมเป็น สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าโครงงานได้ 
      ข้อ 5 แก้ไขจากเดิมเป็น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมได้  
      ข้อ 6 ตัดออก 

 2.2   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       ข้อ 1 และ ข้อ 3 ตัดออก    

 3.1 ค าอธิบายรายวิชา แก้ไขจากเดิมเปน็ 
     นิยามของจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ หลักการของการพัฒนาการ ปจัจยัที่มผีลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ ความ 
     ต้องการและความแตกต่างของมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่ง 
     ถึงวยัชรา ประเด็นทางจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ 
     Definition of human developmental psychology, principles of development, factors affecting human growth  
     and developments, needs and the difference of human being, concepts and theories in developmental  
     psychology, human development from fetus to elderly, issues in human developmental psychology 

 4.2 ความรู้ 
     (1) ความรู้ที่ต้องพัฒนา แก้ไขจากเดิมเป็น 
          1.1 ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ 
          1.2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าโครงงาน 

 5.1 แผนการสอน  
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     1. ให้ระบุล าดับที่...และเรื่อง...ของใบงาน อาท ิใบงานที่...เรื่อง... 
 เขียนหมวดที่ 2, 3, 4, 5 ให้มีความสอดคล้องกัน 
รายวิชา
สารสนเทศ
ศาสตร์ 
และการ
สื่อสารทาง
สุขภาพ 

2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
      ข้อ 5 แก้ไขจากเดิมเป็น มีทักษะการส่ือสารทางสุขภาพ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา แก้ไขจากเดิมเปน็ 
     นิยามและความส าคัญของสารสนเทศศาสตร์และการส่ือสารทางสุขภาพ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรม 
     ประยุกต์ในหนว่ยบรกิารสุขภาพ การเข้าถึง ค้นหา และการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางสุขภาพ  
     สถานการณ์ของสุขภาพในปัจจุบัน จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ กลยุทธ์การส่ือสารทางสุขภาพ การส่ือสารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
     และการสร้างสัมพันธภาพ การส่ือสารในทีมสุขภาพ ปัญหาการส่ือสารในทีมสุขภาพและการไกล่เกลี่ย การส่ือสารในการสร้าง 
     เสริมสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต  
     Definition and importance of health informatics and communication, computer network and using  
     applications in healthcare settings, access, search and use of health information healthcare information/data  
     management, current issues and the trends in health information situations, information ethics, health  
     communication strategies, human communication, interpersonal relationship and rapport-building  
     relationships, communication in the health team, communication problems in the health team and  
     mediation, health promotion communication, health communication in the 21st century 

 4.2 ความรู้ 
     (1) ความรู้ที่ต้องพัฒนา ควรเขยีนเป็นข้อ มีความกระชับ ระบุให้ชัดว่าความรู้ที่ต้องการพัฒนามีอะไรบ้าง ไม่ควรน าค าอธิบาย 
         รายวิชาทั้งหมดมาใส่       

 เขียนหมวดที่ 2, 3, 4, 5 ให้มีความสอดคล้องกัน 
ภาพรวม
เอกสาร
ทั้งหมด 

โปรดตรวจสอบการพิมพ ์ค าผิด การจัดล าดับเลขข้อ  

 1 

และให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการขออนุมัติเปิดรายวิชา2 

ศึกษาทั่วไปของคณะ จนมีความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม หลังจากการด าเนินการแก้ไขเอกสารจนมีความ3 

ถูกต้องแล้ว ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัยต่อไป  4 

 5 

เลิกประชุม เวลา 16.30 นาฬิกา 6 

 7 

 8 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี) 9 

                     กรรมการและเลขานุการ 10 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 11 

 12 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 13 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 14 

 15 

 16 


