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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

------------------------------- 

รายนามคณะกรรมการ 

๑.  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

๓.  ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔.  ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๕.  ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

๖.  ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ กรรมการ 

๗.  นายสุทัน มุมแดง เลขานุการ 

๘.  นางธนิดา แสงอ่วม ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมรับฟัง 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ  

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม ์  

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน  

๔.  ดร.ชาติ ฑีฆะ  

๕.  ดร.สุรสิทธิ์ ทรงม้า  

๖.  นางสาวพัชราภรณ์ ข าแป้ง  

๗.  นางสาวปาริกา อัคนิวาส  

๘.  นางจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด  

๙.  นางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์  
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

 



การวิพากษห์ลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวแนะน าคณะกรรมการซึ่งได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์ฯ จ านวน ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิมา  แป้นธัญญานนท์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ และดร.จิรวัฒน์  วีรังกร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และประธานกล่าวเพ่ิมเติมในภาพรวมของหลักสูตรดังนี้ 

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเตรียมใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน
ด้านความรอบรู้ ทักษะทางปัญญา เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ตลอดจนมีความใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีความเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ และมีความเป็น  
สวนดุสิต ซึ่งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีจ านวน ๗ รายวิชา ก าหนดให้เรียนจ านวน ๓๐ หน่วยกิต โดยสรุป
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีจ านวน ๗ รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยก าหนด 

ให้เรียน จ านวน ๓๐ หน่วยกติ ดังนี้ 

 รหสัวิชา   ชื่อวิชา    หน่วยกิต 
 xxxxxxx  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  ๖(๖-๐-๑๒) 
    Thai Language for Being Scholarship 
 xxxxxxx  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน   ๔(๔-๐-๘) 
    English for Self-direction 
 xxxxxxx  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด   ๔(๔-๐-๘) 
    English for Reflection Thinking  
 xxxxxxx  พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี   ๔(๔-๐-๘) 
    Smart Thai and Global Citizens 
 xxxxxxx  ความเป็นสวนดุสิต    ๔(๔-๐-๘) 
    Suan Dusit Spirit 
 xxxxxxx  สังคมอารยชน     ๔(๔-๐-๘) 
    Civilized People Societies 
 xxxxxxx  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๔(๔-๐-๘) 
    Science and Mathematics in Daily Life 
 

 ประธานได้ให้คณะกรรมการท าการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณา และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนที่จะ
น าเสนอพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  

 

 

 



จากการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญในการวิพากษ์ได้ตามตารางผลการวิพากษ์รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

ตารางผลการวิพากษ์รายวิชา 

ล าดับที่ รายวิชา 
ผลการวิพากษ์ 

เพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา ปรับหน่วยกิต 
๑ ความเป็นสวนดุสิต 

Suan Dusit Spirit 
๔(๔-๐-๘) 

ควรเพ่ิมทักษะการเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนเพ่ือความเข้าใจ
ตนเอง และเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔(๒-๔-๖) 

๒ ภาษาไทยเ พ่ือพัฒนาความเป็น 
ผู้รอบรู้ 
Thai for Being Scholar 
๖(๖-๐-๑๒) 

- ต้องมีเครื่องมือในการจับประเด็น ๓ ตัว 
   ๑) ทักษะการจับประเด็น 
   ๒) ทักษะการตั้งค าถาม 
   ๓) ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถจับประเด็นเรื่องที่
อ่านหรือฟัง และตั้งค าถามได้  
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

๖(๓-๖-๙) 

๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน 
English for Self-direction 
๔(๔-๐-๘) 

ควรเพ่ิมการสรุปใจความส าคัญ เพ่ือช่วยให้
นักศึกษาได้อ่าน ท าความเข้าใจ และจับใจความ
ส าคัญของเรื่องได ้

๔(๒-๔-๖) 

๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด 
English for Reflective Thinking 
๔(๔-๐-๘) 

ควรเพ่ิมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หรือการ
คิดในเชิงลึก แต่ต้องสัมพันธ์วิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการน าตน  

๔(๒-๔-๖) 

๕ สังคมอารยชน 
Civilized People Societies 
๔(๔-๐-๘) 
 

ควรเพ่ิมความเข้าใจและการใช้ชีวิตในศตวรรษ
ที่  ๒๑ เ พ่ือความเท่าทันโลกยุคใหม่  และ
สามารถตอบโจทย์ของ Thailand 4.0 เพ่ือให้
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้ 

๔(๒-๔-๖) 

๖ พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
Smart Thai and Global Citizens 
๔(๔-๐-๘) 
 

ความเพ่ิมเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา 
สามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีทัศนคติที่ดีที่จะ
ปฏิเสธคอรัปชั่น  

๔(๒-๔-๖) 

๗ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Science and Mathematics in 
Daily Life 
๔(๔-๐-๘) 

ควรเพ่ิมเรื่องของสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เ พ่ิมทักษะในการดูแลรั กษาสุ ขภาพและ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมีความรู้ในการใช้สื่อ
อย่างรู้เท่าทัน 

๔(๒-๔-๖) 



ดังนั้น คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ มีมติให้คณะผู้ พัฒนาหลักสูตรฯ ปรับแก้ไขตามข้อสรุป 
ในส่วนของเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา รวมถึงปรับแก้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์  
การเรียนรู้จากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (General Education Curriculum Mapping) ในหมวดที่ ๔ 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งต้องสัมพันธ์กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
เพ่ือความครบถ้วนและสมบูรณ์ของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และน าเสนอในข้ันตอนต่อไป 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

                  (นางธนิดา    แสงอ่วม)                    (นายสุทัน   มุมแดง) 
       ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 




