
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 3/2555 2 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี 
2. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ 
3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ 
4. รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา 
5. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ       
6. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 
7. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี
8. อ.ปรีชา เครือวรรณ 
9. รศ.สุภาพ ณ นคร 
10. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร 
11. นางจินตนา กนกปราน 
12. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                
นักวิชาการศึกษา 

ประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ          
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ        
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ       
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ        
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 7 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  8 

1. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 

 9 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา 10 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 11 

 12 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 13 

1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ณ 15 พ.ค. 55)  14 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน15 

การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ว่า16 

ปีงบประมาณ 2555 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 16,164,900 บาท (สิบหกล้านหนึ่ง17 

แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นงบประมาณเงินรายได้ (ต้นปี) จ านวน 9,889,900 บาท งบประมาณเงิน18 

รายได้ (กลางปี) จ านวน 3,700,000 บาท รวมงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น 13,589,900 บาท และเป็น19 

งบประมาณเงินแผ่นดิน (ต้นปี) จ านวน 858,330 บาท งบประมาณเงินแผ่นดิน (กลางปี) จ านวน 1,716,670 20 

บาท รวมงบประมาณเงินแผ่นดินทั้งสิ้น 2,575,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น 21 

6,534,155.65 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.08  คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น  7,055,744.35 บาท   คิดเป็น 22 

/ร้อยละ... 23 
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ร้อยละ 51.92 ส่วนงบประมาณเงินแผ่นดินยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ1 

วาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 2 

 ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะว่าส านักวิชาศึกษาทั่วไปควรใช้เงินงบประมาณเงินแผ่นดินให้หมด3 

ก่อน  4 

 5 

 1.2 ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี 6 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่7 

ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 สืบเนื่องจากที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้8 

เสนอโครงการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาศึกษาท่ัวไปต่อที่ประชุมคณบดี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ9 

วาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 10 

 ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้  11 

1) การด าเนินงานสรรหาอาจารย์ผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินการอยู่ 12 

แล้ว  13 

2) ควรมีการปรับอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษภายนอก จากเดิม 600 บาท เป็นอัตรา  14 

800 บาทต่อชั่วโมง 15 

3) ควรจัดหาสถานที่ไว้รองรับอาจารย์ผู้สอน 16 

4) ควรจัดให้มกีารระดมสมองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเชิญอาจารย์ผู้สอน 17 

ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป หากท่าน18 

อาจารย์สนใจจะได้เรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของส านักวิชาศึกษาท่ัวไปต่อไป 19 

5) กรณีท่ีมีอาจารย์สังกัดคณะวิชาต้องการโอนย้ายมาประจ าส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ท าหนังสือหารือ 20 

มหาวิทยาลัย 21 

 22 

 1.3 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555  23 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผล24 

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ เป็นโครงการใน25 

ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 24 โครงการ และเป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี จ านวน 6 โครงการ โดยโครงการใน26 

ปีงบประมาณ 2555 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 14 โครงการ และยังไม่ได้27 

ด าเนินการ 5 โครงการ ส่วนโครงการกันเงินเหลื่อมปี ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 

1 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึง29 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบและขอให้เร่งด าเนินการโครงการกันเงินเหลื่อมปี โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้31 

ด าเนินการชี้แจงเหตุผล น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปในคราวประชุมครั้ง32 

ต่อไป  33 

/ระเบียบวาระ... 34 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 1 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 และมีมติรับรองรายงาน2 

การประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 3 

 4 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

3.1 ผลการเรียนของนักศึกษาที่ขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 6 

2554  7 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ8 

พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาที่ขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ของ9 

นักศึกษา 1 ราย ใน 4 รายวิชา คือ 1) รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 2) รายวิชา 000 130 ทักษะการ10 

รู้สารสนเทศ 3) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา และ 4) รายวิชา 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และ11 

วิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1  12 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองผลการเรียนของนักศึกษาดังกล่าว และเสนอแนะให้น าเสนอข้อมูล13 

เกณฑ์การประเมินและสรุปผลการเรียนทั้งกลุ่มการเรียน  14 

 15 

 3.2 (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 2  16 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่17 

ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 2 โดยอิงตามบทบาทหน้าที่ของส านัก18 

วิชาศึกษาทั่วไป ปรับแก้ไขตาม SWOT และสอดคล้องตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแผนพัฒนาดังกล่าว19 

ได้มาจากการระดมสมองของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารส านักวิชา20 

ศึกษาท่ัวไป และบุคลากรส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2  21 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้มีการแก้ไข ดังนี้  22 

วิสัยทัศน์   23 

เดิม  “เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป” 24 

  แก้ไขเป็น “เป็นหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือ 25 

    พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน” 26 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 27 

  เดิม   “ภายใน ปี พ.ศ. 2559...”  28 

แก้ไขเป็น  “ภายในปี พ.ศ. 2558...”  29 

ค่านิยม    30 

เดิม  “S = Service Mind” 31 

แก้ไขเป็น “S = Service Minded”  32 

 33 

/เดิม... 34 
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เดิม            “M = Moral การท างานอย่างมืออาชีพ ยึดหลักความถูกต้อง” 1 

แก้ไขเป็น   “M = Moral การท างานอย่างมืออาชีพ ยึดหลักความถูกต้อง และ  2 

  Management by Fact บริหารจัดการโดยข้อเท็จจริง” 3 

เป้าหมายหลัก  4 

เดิม   “เป็นหน่วยงานชั้นน าระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการเรียน 5 

  การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” 6 

  แก้ไขเป็น  “เป็นหน่วยงานชั้นน าระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการเรียน 7 

    การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปที่สร้างเสริมปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตที ่8 

พึงประสงค”์ 9 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ด ี  10 

เดิม  “กลยุทธ์ที่ 1 มีรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ดี” 11 

  แก้ไขเป็น  “กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ดี” 12 

  13 

3.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  14 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง15 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ16 

ประชุมที ่3.3  17 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้ปรับแก้ไขชื่อจากเดิม เป็น คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ18 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้เพ่ิมเติม ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นกรรมการ และปรับบทบาทหน้าที่ เป็น 19 

ยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวขอให้มีการระดมสมอง ศึกษา20 

ข้อมูลการด าเนินงานย้อนหลัง และศึกษารูปแบบการด าเนินงานของสถาบันอื่นด้วย 21 

   22 

เลิกประชุม เวลา 12.20 นาฬิกา 23 

 24 

 25 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 26 

                   กรรมการและเลขานุการ 27 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 28 

 29 

 30 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 31 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 32 


