
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 5/2559 2 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   7 

2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว       คณบดีคณะเทคโนโลยี                                                    กรรมการ   8 

3. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 9 

4. นางกุศล รักญาติ         หัวหน้างานบริการการศึกษา แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 10 

5. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    11 

6. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 12 

7. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

8. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 14 

9. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี         ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 15 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ         นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 16 

 17 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  18 

1. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ          กรรมการ 19 

 20 

เริ่มประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา 21 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 22 

 23 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 

 25 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559  26 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 27 

2559 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบประมาณ ม.ในก ากับ 2,552,000 บาท งบประมาณฝ่าย28 

วิชาการและสื่อสารองค์กร 11,000,000 บาท งบประมาณต้นปี 850,000 บาท งบกลางปี 4,455,600 บาท และ29 

เงินกันเหลื่อมปี 507,325.08 บาท รวมทั้งสิ้น 19,364,925.08 บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อย30 

ยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 15,728,181.15 บาท (คิดเป็นร้อยละ 81.22) คงเหลือ31 

งบประมาณรวม 3,636,743.93 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.78) โดยงบประมาณส่วนที่เหลือขออนุมัติเงินกัน 32 

เหลื่อมปี 3,600,612.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.59) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการสอน 2,650,612.50 บาท เพ่ือ33 

ด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 400,000 บาท และโครงการปรับปรุงห้องเรียน  34 

(Collaborative Classroom) ส าหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 550,000 บาท คงเหลืองบประมาณ35 

สุทธิ 36,131.43 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.19) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1     36 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 37 

ที่ประชุมรับทราบ 38 

 39 

    /1.2 การจ้างอาจารย์... 40 
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1.2 การจ้างอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งเรื่องการจ้างอาจารย์เกษียณอายุราชการที่2 

คงเหลือ 1 อัตรา โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม คือ ผศ.ดร.วรรณดี บัญญัติรัชต 3 

อาจารย์เกษียณอายุราชการจากคณะวิทยาศาสตร์ เริ่มจ้างในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่ง ผศ.ดร.วรรณดี บัญญรัชต4 

เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีความทุ่มเทในการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัด5 

อย่างสม่ าเสมอ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

1.3 ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559  9 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผน 10 

ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้  11 

1. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ12 

เป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 90.48) และด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 13 

(คิดเป็นร้อยละ 9.52)  14 

2. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ 32 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ15 

เป้าหมาย 29 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 90.63) และด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด  16 

(คิดเป็นร้อยละ 9.37)  17 

3. ผลการด าเนินการตามจ านวนโครงการ 11 โครงการ พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ18 

เป้าหมาย 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 72.73) และด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 19 

โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 27.27)  20 

โดยตัวชี้วัดของโครงการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ  21 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจและ 22 

ความผาสุกของบุคลากร (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80.00 ผลการด าเนินงานร้อยละ 73.77) 23 

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการท างาน ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจ24 

ของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80.00 ผลการด าเนินงานร้อยละ 75.20) 25 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานประสานรายวิชา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80.00 ผลการ26 

ด าเนินงานร้อยละ 77.00) 27 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ  29 

 30 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 31 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และมีมติรับรอง32 

รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 33 

บรรทัดที่ 18  34 

เดิม   ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยี   35 

แก้ไขเป็น  รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว   คณบดีคณะเทคโนโลยี  36 

ที่ประชุมรับทราบ 37 

 38 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

 3.1 ร่าง ประกาศคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ร่าง ประกาศคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ 3 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  3.1 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือ4 

พิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 6 

 แก้ไข 7 

 ข้อ 4.3 แก้ไขจากเดิม เป็น สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 8 

 ข้อ 4.5 แก้ไขค าว่า “ดุลพินิจ” เป็น “ดุลยพินิจ” 9 

 ข้อ 5.2 แก้ไขจากเดิม เป็น ส านักวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบคุณสมบัติและน าเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง10 

เป็นอาจารย์พิเศษ  11 

 ข้อ 6 ตัดค าว่า “ท าการ” ออก  12 

 ข้อ 7.1 แก้ไขจากเดิม เป็น เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดอย่างน้อย   13 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  14 

 ข้อ 9 แก้ไขจากเดิม เป็น กรณีที่การปฏิบัติใดไม่ได้ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาในการตีความ หรือมีปัญหา15 

การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด  16 

 เพ่ิมเติม 17 

 ข้อ 7.11 ให้ความร่วมมือในการรับการประเมินหรือการตรวจเยี่ยมการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่18 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  19 

 ข้อ 8 อัตราค่าตอบแทนการสอน ไม่เกิน 400 บาทต่อชั่วโมง ในกรณีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่อง  20 

นั้นๆ ในรายวิชาที่สอนอัตราค่าตอบแทนการสอน ไม่เกิน 600 บาทต่อชั่วโมง โดยเสนอขออนุมัติต่อ21 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณาเป็นรายๆ ไป  22 

 23 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 24 

 4.1 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 25 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา26 

ศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ราย ใน 2 รายวิชา คือ 27 

1) รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ จ านวน 1 ราย 28 

2) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ จ านวน 1 ราย 29 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 30 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษา จ านวน 2 ราย ใน 2 31 

รายวิชา ข้างต้น 32 

 33 

 4.2 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 000 150 ไทยศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 34 

2558 35 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 36 

000 150 ไทยศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 112 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสาร37 

ประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 38 

 39 

/ทีป่ระชุม... 40 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษา  จ านวน 112 ราย 1 

ข้างต้น โดยขอให้ตรวจสอบการบันทึกคะแนนและการค านวณผลรวมคะแนนให้ละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้อง  2 

 3 

 4.3 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะเกษตรศาสตร์ 4 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอเรื่องคณะเกษตรศาสตร์ขออนุมัติเปิด5 

รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ จ านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ6 

ประชุมที ่4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้มีการปรับแก้ไขเอกสาร มคอ.3 ให้มีความถูกต้อง 8 

ชัดเจนและเหมาะสม ทั้งในส่วนของค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงความสอดคล้องตรงกัน9 

ของหมวดที่ 2-5 และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปอีกครั้ งในการประชุม     10 

คราวต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป 11 

ประกอบด้วย 1) รศ.สุภาพ ณ นคร 2) ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร และ 3) ผศ.ดร.วรรณดี บัญญัติรัชต เป็นผู้ให้12 

ค าปรึกษาและประสานการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน13 

และเหมาะสม ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณาอนุมัติ 14 
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 4.4 รายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 16 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร น าเสนอเรื่องมูลนิธิรากแก้ว     17 

ได้จัดท าโครงการ โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ 18 

ต่อนักศึกษา ที่จะได้เข้าไปท างานร่วมกับชุมชนและตรงกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้ส านักวิชา19 

ศึกษาท่ัวไปเข้าร่วมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และจัดท ารายวิชาวิถีชีวิต20 

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก าหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรี และรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยส านัก21 

วิชาศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 22 

ทั้งนี้ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ก าลังด าเนินการจัดท าแผนการสอนและสื่อการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน ามา23 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม 24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  25 

 26 

4.5 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ27 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560  28 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 29 

พ.ศ. 2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด30 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คงเดิม ส่วนที่มีการปรับแก้ไขจากเดิม คือ  31 

1) ค่านิยม มีการปรับเพ่ิมเติม เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนางานโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้32 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอให้สอดรับกับ Thailand 4.0 และทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  33 

2) วัฒนธรรมองค์กร ปรับจากเดิม เป็น 4C  34 

 ปฏิบัติอย่างโปร่งใสและใส่ใจ (Caring) 35 

สานสายใยเพ่ือนร่วมงาน   (Coordination) 36 

จัดการความเปลี่ยนแปลง  (Change Management) 37 

พร้อมร่วมแรงสร้างองค์กร  (Cooperation)  38 

                                            39 

                                                                                               /3) สมรรถนะหลัก... 40 



 

 

 

5 

 

3) สมรรถนะหลัก ปรับจากเดิม เป็น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการที่1 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  2 

ซึ่งแผนกลยุทธ์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559-2562 (พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย 3 ประเด็น3 

ยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.5 4 

ทั้งนี้ ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 ขอเพ่ิมเติมโครงการจากเอกสารอีก 2 โครงการ คือ 1) โครงการ5 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา และ 2) โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบ จึงน าเสนอที่ประชุม6 

เพ่ือพิจารณา  7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 8 
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เลิกประชุม เวลา 16.10 นาฬิกา 10 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 11 

                     กรรมการและเลขานุการ 12 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 13 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 14 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 15 


