
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 2/2555 2 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. อ.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย   แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประธานกรรมการ 7 

2. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม      แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์           กรรมการ 8 

3. รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ 9 

4. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ      ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 10 

5. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 11 

6. รศ.สุภาพ ณ นคร        ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป      กรรมการและเลขานุการ 12 

7. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 13 

8. นางจินตนา กนกปราน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                ผู้ช่วยเลขานุการ 14 

9. นางสาวนวรัตน ์ก าลังเลิศ นักวิชาการศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  17 

1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                กรรมการ 18 

2. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                    กรรมการ 19 

3. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 20 

4. อ.ปรีชา เครือวรรณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 21 

            22 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ณ 8 มี.ค. 55)  27 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน28 

การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2555 ว่า29 

ปีงบประมาณ 2555 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จ านวน 9,889,900 บาท และ30 

งบประมาณเงินแผ่นดินจ านวน 858,330 บาท รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 10,748,230 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่31 

หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)  มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายไดแ้ล้วจ านวน  4,581,670.53 บาท  32 

 33 

/คิดเป็น... 34 
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คิดเป็นร้อยละ 46.33 คงเหลืองบประมาณจ านวน 5,308,229.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.67 โดยในไตรมาสที่ 1  1 

(ต.ค. - ธ.ค. 54)  มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ  20.18  สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่  1 ที ่2 

ก าหนดไว้ร้อยละ 20 ส่วนในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 55) มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 26.15 สูงกว่า3 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 25 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ4 

ประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 5 

 ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

 1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผล9 

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) ที่10 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้แจ้งผลให้ทราบ โดยคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 4.4468 ดังรายละเอียด11 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 12 

 ทีป่ระชุมรับทราบ และตั้งข้อสังเกตตัวชี้วัดที่ 9.3 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสาย13 

สนับสนุน ร้อยละ 70.4 ค่าคะแนน 2 ซึ่งนางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 14 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ชี้แจงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร15 

สายสนับสนุน ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 80.14 ค่าคะแนน 4  16 

 17 

 1.3 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555  18 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผล19 

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 20 

2555 ว่าตามแผนปฏิบัติราชการ มีโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่าง21 

ด าเนินการ 4 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 24 โครงการ (จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4) ดัง22 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ และตั้งข้อสังเกตโครงการล าดับที่ 7 โครงการวิเคราะห์และเฝ้าระวังความเสี่ยงของ24 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปทีจ่ะด าเนินการในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งควรจะด าเนินการในไตรมาสที่ 25 

1 เพ่ือเป็นการวิเคราะห์และเฝ้าระวังความเสี่ยง ซึ่งนางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกัน26 

คุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ชี้แจงว่าส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และจะมีการ27 

ก ากับติดตามเป็นระยะ มีรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และในเดือนกรกฎาคม 2555 จะท าการวิเคราะห์และเฝ้า28 

ระวังว่าความเสี่ยงยังคงอยู่หรือไม่ โดยมีการจัดสัมมนาและด าเนินโครงการ ซึ่งจะด าเนินงานให้สอดคล้องกับ29 

ปฏิทินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  30 

  31 

 32 
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 1.4 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปสัญจร    1 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่2 

ประชุมว่า สืบเนื่องจากผลการประเมินการบริหารงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการ3 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ให้ข้อเสนอแนะว่าส านักวิชาศึกษาทั่วไปควรจัดให้มีการสัมมนาระดมความ4 

คิดเห็นของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนส านักวิชาศึกษาท่ัวไป    5 

ซึ่งส านักวิชาศึกษาท่ัวไปใคร่ขอส ารวจวันที่สะดวกของคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดวันที่แน่นอนและจะแจ้งให ้6 

คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ  8 

 9 

1.5 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับอุดมศึกษาไทย 10 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง11 

ประเทศไทยก าหนดจัดท าวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับอุดมศึ กษาไทย โดยมี12 

ส านักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี13 

พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ และมีคณะผู้วิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในเครือข่ายการศึกษาทั่วไป14 

แห่งประเทศไทย ก าหนดแล้วเสร็จน าเสนอส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในเดือนกันยายน 2556 ดัง15 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ  17 

 18 

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 

2.1 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554  20 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน21 

รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จ านวน 9 รายวิชา ดังนี้ 1) รายวิชา 000 130 22 

ทักษะการรู้สารสนเทศ 2) รายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) รายวิชา 23 

000 150 ไทยศึกษา 4) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 5) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 6) 24 

รายวิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ 7) รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน 8) รายวิชา 000 169 การคิดเชิง25 

สร้างสรรค์ และ 9) รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 26 

2.1  27 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าว โดยเสนอแนะว่าควรมีการ28 

แจกแจงรายละเอียดคะแนนเก็บต่าง ๆ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด้วย ส่วนผลการเรียนของรายวิชาที่เหลือ29 

จ านวน 11 รายวิชา ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองผลการเรียนโดยวิธีการเวียน  30 
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 2.2 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการ3 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการฯ มีก าหนดวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง4 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ก าหนดการประชุม 2 เดือนครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.2 6 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบก าหนดการประชุมดังกล่าว 7 

   8 

 9 

เลิกประชุม เวลา 12.15 นาฬิกา 10 

 11 

 12 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 13 

                   กรรมการและเลขานุการ 14 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 15 

 16 

 17 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 18 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 19 


