
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งท่ี 3/2550 

วันท่ี 17 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ประธานกรรมการ   
2. คณบดคีณะเกษตรศาสตร์    กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

            (แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)    กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ      กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์       หิรัญสาลี  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
    (แทน ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวนวรัตน์            ก าลังเลิศ   

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ (ติดราชการ) 
2. รองศาสตราจารย์ขวัญใจ        กนกเมธากุล  กรรมการ (ติดราชการ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย       สุ่มเล็ก  กรรมการ (ติดราชการ) 
4. รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ติดราชการ) 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2550 วันท่ี 11 เมษายน 2550  

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 11 เมษายน 2550 และมีมติรับรอง 
รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไขชื่อผู้เข้าประชุม/ผู้ไม่เข้าประชุมว่าหากเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่ง แทนชื่อตัว  
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วาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 2.1 รายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2549   

ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2549 (มิถุนายน  
2549 – พฤษภาคม 2550) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.1) 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 2.2 สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2549 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2549 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.2) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระท่ี 2.3 รายงานสรุปงบประมาณรายจ่ายของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2550 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงสรุปงบประมาณรายจ่ายของส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป ปีงบประมาณ 2550 และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.3) โดยที่ประชุมขอให้ปรับปรุงข้อมูลใน
ส่วนของค่าสอน โดยแยกค่าสอนโครงการพิเศษ ออกจากภาคปกติ เนื่องจากใช้อัตราค่าตอบแทนต่อ
ชั่วโมงต่างกัน และให้ระบุจ านวนกลุ่มผู้เรียนด้วย  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 2.4 รายงานการประเมินตนเอง PMQA 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงการตรวจประเมิน (PMQA) โดยเป็นการตรวจ
ประเมินพร้อมกัน 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ แจ้งผลด้วยวาจาในวันที่มีการประเมินแล้ว ส่วน
เอกสารรายงานผลการตรวจประเมินจะแจ้งภายหลัง 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 2.5 ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2549 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2549 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.5) ในส่วนของห้องเรียน
ก าลังด าเนินการแก้ไข คาดว่าประมาณ 1-2 ปี จะสามารถรองรับจ านวนนักศึกษาได้  
  ที่ประชุมรับทราบ 

/วาระที่ 3... 
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วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1 รับรองเกรดของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 
  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 
2550 จ านวน 8 รายวิชา คือ 1. วิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. วิชา 000 130 ทักษะการรู้
สารสนเทศ 3. วิชา 000 131 ทักษะชีวิต 4. วิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต 5. วิชา 000 151 โลกาภิวัตน์
ศึกษา 6. วิชา 000 152 การจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น 7. วิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
8. วิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรับรองผลการเรียนจ านวน 3 รายวิชา คือ 1. วิชา  
000 131 ทักษะชีวิต 2. วิชา 000 152 การจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น 3. วิชา 000 164 ชีวิตกับ
พลังงาน ที่เหลือจ านวน 5 รายวิชา ยังไม่ รับรองผลการเรียน โดยขอให้แต่ละรายวิชาชี้แจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  1. วิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ให้ชี้แจงเหตุผลที่ให้ผลการเรียนระดับ F 
กับนักศึกษาจ านวน 3 คน 
  2. วิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ เน่ืองจากผลการเรียนยังส่งมาไม่ครบทั้ง 
10 กลุ่มผู้เรียน ยังคงเหลือ 1 กลุ่มผู้เรียน จึงขอให้รอผลการเรียนให้ครบทุกกลุ่มผู้เรียนก่อน 
  3. วิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต ให้แจ้งเหตุผลที่ให้ผลการเรียนระดับ F กับ
นักศึกษาจ านวน 3 คน และให้ผลการเรียนระดับ I กับนักศึกษาจ านวน 8 คน และให้ด าเนินการขอ
อนุมัติการให้สัญลักษณ์ด้วย   
  4.   วิชา 000 151 โลกาภิวัตน์ศึกษา ให้ระบุช่วงคะแนนด้วย  
  5. วิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้พิจารณาทบทวนการแบ่งช่วง
คะแนน 
  ที่เหลือ 8 รายวิชา ที่ยังไม่ ได้ส่งผลการเรียน คือ 1. วิชา 000 112 ภาษาไทยทาง
วิชาการ 2. วิชา 000 132 ชีวิตสุนทรียะ 3. วิชา 000 133 กีฬา สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. 
วิชา 000 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ 5. วิชา 000 161 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน 6. วิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ 7. วิชา 000 171 ชีวิตกับสุขภาพ 8. วิชา 000 172 ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะขอแจ้งเวียน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง
ผลการเรียนรายวิชาที่เหลือจ านวน 13 รายวิชาต่อไป และที่ประชุมได้มีมติให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป
ก าหนดวิธีการประเมินผลกลางของส านักวิชาศึกษาทั่วไปไว้ด้วย  
 
 วาระที่ 3.2 แผนการด าเนินงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2551 
  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอแผนการด าเนินงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2551 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2)  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ในส่วนของการจัดโครงการ/ 
กิจกรรม ขอใหย้ึดตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยึดตามกลุ่มภารกิจงาน ให้กลุ่มภารกิจงานเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ปรับแก้แบบฟอร์มโดยไม่ต้องก าหนดเป้าหมาย งบประมาณ และขอให้
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาจัดท าโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
ส่วนการประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2551 ขอตัดค่าใช้จ่ายส่วน
ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ออก เนื่องจากอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ 2552   
   
ปิดประชุม เวลา 11.00 น.  
 
 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 
                         กรรมการและเลขานุการ 
 
นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  


