
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งท่ี 2/2550 

วันท่ี 11 เมษายน 2550 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา         ท้วมสุข  ประธานกรรมการ   
2. รองศาสตราจารย์อัศนี         ปาจีณบูรวรรณ์ กรรมการ 
3. นางสาวไพจิตร          ดาบด้ามแก้ว  

          (แทน รองศาสตราจารย์เอื้อมพร       ทองกระจาย)  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พีระศักดิ์                ศรีฤาชา      กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์สุภาพ             ณ นคร  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางจินตนา               กนกปราน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวนวรัตน์                      ก าลังเลิศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์สุลัดดา       ลอยฟ้า  กรรมการ (ติดราชการ) 
2. รองศาสตราจารย์ขวัญใจ        กนกเมธากุล  กรรมการ (ติดราชการ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย       สุ่มเล็ก  กรรมการ (ติดราชการ) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์       หิรัญสาลี  กรรมการ (ติดราชการ) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา                ธรรมถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ติดราชการ) 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนแบบ e-learning มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การเข้าร่วมการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ณ  

/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ 1.1) 
    ที่ประชุมรับทราบ 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2550 วันท่ี 7 มีนาคม 2550 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 7 มีนาคม 2550 และมีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังนี้ 
 1. หน้าที่ 1 กรณีชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ถ้าระบุ ดร.น าหน้าชื่อ หรือไม่
ระบุ ดร.น าหน้าชื่อ ให้ใช้เป็นระบบเดียวกัน 
 2. หน้าที่ 1 ผู้เขา้ประชุมล าดับที่ 7. อาจารย์บุญทรัพย์ ไวค า ให้แก้ไขเป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทรัพย์ ไวค า 
 3. หน้าที่ 3 วาระที่ 3.1 จ านวน 8 รายวิชา ให้ระบุชื่อรายวิชาทั้ง 8 รายวิชาด้วย  

4. หน้าที่ 4 วาระที่ 3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉ รา ธรรมถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 9 
ให้แก้ไขเป็นระดับ 8  
 5. หน้าที่ 4 วาระที่ 4.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
แก้ไขโดยตัดค าว่า ให้ หน้า ควร ออก  
วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณการบริหารรายวิชา 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ 
สอนประจ าปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านมา โดย มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเทียบเท่าค่าหน่วยกิตต่อหัว
ของนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรสูงกว่าหลายเท่า (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 
3.1) จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่าค่าใช้จ่ายที่ท าให้ค่าใช้จ่ายมียอดสูง
คือ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ออกไปภายนอกมหาวิทยาลัย และค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา ดังนี้ 
1. ก าหนดเกณฑ์จ านวนผู้สอนต่อรายวิชาต่อกลุ่ม  
2. ก าหนดจ านวนโครงการต่อรายวิชา 
3. ก าหนดวงเงินที่จะใช้แต่ละโครงการ 
4. พิจารณาความจ าเป็นในการออกนอกพื้นที่  

/และที่ประชุม... 
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และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้มีโครงการร่วมแต่ละรายวิชา โดยเชิญวิทยากรทีม่ี 
ชื่อเสียงมาบรรยายและให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง 

วาระที่ 3.2 การเสนอขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  
ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป  

 ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขอจ้างลูกจ้าง  
ชั่วคราว ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2) โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้เสนอขอจ้าง รศ .ดร.สมพงษ์ 
ธรรมถาวร ให้มีหน้าที่ช่วยบริหารจัดการดูแลกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ผศ .ชอบ ดี
สวนโคก ให้มีหน้าที่ช่วยดูแลกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบกับบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ที่จะมาช่วย ในการ
บริหารรายวิชาและร่วมสอนโดยมีสัญญาจ้างเป็นรายปี  
 วาระที่ 3.3 การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุม ความว่าเน่ืองจากฝ่ายแผนและสารสนเทศได้แจ้งให้
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดท าค าขออัตราพนักงานประจ าปีงบประมาณ 2551 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจึง
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าควรขออัตราต าแหน่งอาจารย์ผู้สอนประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป
หรือไม่  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าขออัตราพนักงานต าแหน่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
ศึกษาทั่วไป สังกัดส านักวิชาศึกษาทั่วไปอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของต าแหน่ง เพราะเป็น
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งอาจจะท าผลงาน /งานวิจัยล าบากจะท าให้มีผู้สนใจมาสมัครน้อย 
หรืออาจจะอยู่ได้ไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามอาจน าเสนอขออัตราไปก่อน ถ้ามีปัญหาอาจใช้วิธีเชิญ
วิทยากรพิเศษหรือผู้มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ มาบรรยายก็ได ้ 
   
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.  
 
 

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


