
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 3/2561 2 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 3 

ณ ห้องประชุมสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   7 

2. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ 8 

3. อ.ดร.รักชนก ช านาญมาก    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  9 

            แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     กรรมการ 10 

4. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 11 

5. ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์             ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี             ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป        กรรมการและเลขานุการ 13 

7. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ             นักวชิาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 14 

 15 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  16 

1. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา           คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                   กรรมการ 17 

2. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์           กรรมการ 18 

3. รศ.ดร.สุวร ีฤกษ์จารี             ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 19 

4. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา 14.40 นาฬิกา 22 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 23 

 24 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ณ 5 ส.ค. 61) 26 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 27 

ปีงบประมาณ 2561 (ณ 5 ส.ค. 61) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,520,000 บาท มีการ28 

เบิกจ่ายจ านวน 7,489,839.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.26 คงเหลือจ านวน 8,030,160.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 

51.74 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 30 

     ที่ประชุมรับทราบ 31 

1.2 รายงานผลการจัดโครงการประชุมวิชาการ GE Show & Share  32 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผลการจัดโครงการประชุม33 

วิชาการ GE Show & Share “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล” 34 

ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน มีรายได้จากการเก็บค่าลงทะเบียนจ านวน 64,000 35 

บาท มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจ านวน 67,351 บาท จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมี36 

ความพึงพอใจในเรื่องของเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากการบรรยาย และได้แนวทางในการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน37 

ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อการจัด38 

ประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากสูงสุด 3 ล าดับแรก 39 

ได้แก่ ด้านการลงทะเบียนและการต้อนรับ ด้านสถานที่จัดประชุม และด้านขั้นตอนการช าระค่าลงทะเบียน ส่วน40 

ที่มีความพึงพอใจระดับมากต่ าสุด คือด้านเอกสารประกอบการประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ41 

การประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 42 

/ที่ประชุมรับทราบ... 43 



 

 

 

2 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 1 

 2 

1.3 รายงานผลการแจ้งเวียนต่อคณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 3 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการแจ้งเวียนต่อ4 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือพิจารณา 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 น าเสนอผลการเรียน5 

รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ และครั้งที่ 2 น าเสนอผลการเรียนรายวิชา 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการ6 

ปฏิบัติงาน และขออนุมัติแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียนให้กับนักศึกษา 47 รายการ 16 รายวิชา ซึ่ง7 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมีมติเห็นชอบทั้ง 2 ครั้ง ดังรายละเอียดตามเอกสาร8 

ประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 9 

     ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2561 12 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และมีมติรับรอง13 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  14 

 15 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 16 

  ไม่มี  17 

 18 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 

 4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560     20 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  21 

ผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษา 10 รายการ  5 รายวิชา ดังนี้ 22 

/1) รายวิชา 000 145... 23 

1) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ   4 รายการ 24 

2) รายวิชา 000 146 ศาสตร์ของความสุข   1 รายการ 25 

3) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  1 รายการ 26 

4) รายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3 รายการ 27 

5) รายวิชา 000 231 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต   1 รายการ 28 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 29 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  30 

 31 

4.2 ขอความเห็นชอบผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560  32 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน            33 

ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 3 รายวิชา ดังนี้ 34 

1) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 35 

2) รายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ 36 

3) รายวิชา 000 174 ทักษะการเรียนรู้ 37 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 38 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  39 

/4.3 ขอความเห็นชอบ... 40 
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 4.3 ขอความเห็นชอบหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 1 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอความเห็นชอบ    2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยที่สาระส าคัญของการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ3 

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 คือ การพัฒนารายวิชาใหม่เพ่ิม 2 รายวิชา คือ รายวิชาศิลป์คิดสร้างสรรค์ และรายวิชา4 

กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 5 

2562 และการจัดท าระบบรหัสวิชาแบบใหม่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.3 จึง6 

น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 7 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  8 

 9 

 4.4 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 10 

             ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา11 

ศึกษาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 4 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 12 

4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ แต่ไม่14 

เห็นชอบในลักษณะของรายวิชาที่น าเสนอในบางส่วนตามข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 15 

 16 

1) วิชาศึกษาทั่วไปไม่ควรเป็นรายวิชาที่ต่อเนื่อง เช่น รายวิชา MD 531 107 ศิลปะการดูแล 1 17 

และรายวิชา MD 532 116 ศิลปะการดูแล 2 ควรปรับปรุงให้เป็น 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต     18 

ไม่ควรมีหน่วยปฏิบัติ หรือหากต้องการแบ่งหน่วยกิต ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา อีกทั้งรายวิชา19 

ศิลปะการดูแล ลักษณะเนื้อหารายวิชาควรเน้นที่ศิลปะการดูแล  ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้20 

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน  21 

2) การเขียนค าอธิบายรายวิชา (หมวดที่ 3) ควรเป็นหัวข้อสอน (วลี) ซึ่งรายวิชา MD 531 107 22 

ศิลปะการดูแล 1 รายวิชา MD 532 116 ศิลปะการดูแล 2 และรายวิชา MD 743 102      23 

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ไม่ใช่ค าอธิบายรายวิชาที่ถูกต้อง อีกทั้งควรให้มี24 

ความสอดคล้องกันกับหมวดที่ 2-5 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ25 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 26 

3) รายวิชา MD 743 102 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 เป็นรายวิชาที่ต่อเนื่อง27 

และเนื้อหารายวิชามีลักษณะเป็นวิชาชีพ เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับเนื้อหารายวิชา  28 

โดยให้สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้ค าแนะน าการเขียนและการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง และน าเสนอต่อ29 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในคราวประชุมครั้งต่อไป 30 

 31 

 4.5 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย  32 

                 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา33 

ศึกษาทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ34 

วาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 35 

               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้  36 

1) รายวิชา BA 002 001 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในภาพรวมไม่ควร 37 

          เขียนเน้นค าว่า “ธุรกิจ” เนื่องจากเข้าข่ายลักษณะวิชาชีพ โดยค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) 38 

         ให้เปลี่ยนค าว่า “ธุรกิจ” เป็น “กิจการ” ส่วนค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ให้มี , ระหว่าง 39 

/หวัข้อสอน... 40 



 

 

 

4 

 

         หัวข้อสอน (วลี) และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล แก้ไขให้หน่วยบทและหัวข้อ 1 

         สอดคล้องตรงกับค าอธิบายรายวิชา รวมถึงสอดคล้องตรงกันในหมวดที่ 3-4-5 2 

     2)  รายวิชา BA 002 002 การเป็นผู้น าของผู้ประกอบการ แก้ไขหมวดที่ 5 แผนการสอนและการ 3 

          ประเมินผล ให้หน่วยบทและหัวข้อสอดคล้องตรงกับค าอธิบายรายวิชา รวมถึงสอดคล้อง 4 

                   ตรงกันในหมวดที่ 3-4-5 5 

และเมื่อคณะด าเนินการแก้ไขเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรต่อไป 6 

 7 

4.6 ขออนุมัติแก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 8 

                 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติแก้ไขรายวิชา9 

ศึกษาทั่วไป วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับ10 

ปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตร ซึ่งมีการปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ดังรายละเอียดตาม11 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.6 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 12 

               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 13 

  14 

เลิกประชุม เวลา 15.30 นาฬิกา 15 

 16 

 17 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 18 

                     กรรมการและเลขานุการ 19 

            คณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 20 

 21 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 22 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 23 


