
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 6/2557 2 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ประธานกรรมการ     7 

2. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         กรรมการ 8 

3. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                กรรมการ  9 

4. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                             กรรมการ      10 

5. ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ                  11 

6. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 12 

7. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

8. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

9. อ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 15 

10. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป             กรรมการและเลขานุการ 16 

11. รศ.ดร.สมพงษ ์ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป           ผูช้่วยเลขานุการ 17 

12. นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 18 

13. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ  นักวิชาการศึกษา               ผูช้่วยเลขานุการ 19 

 20 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  21 

- 22 

เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

 1.1 รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ 28 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,960,000  29 

บาท แบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ 14,390,000 บาท งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,570,000 บาท ผลการเบิกจ่าย30 

รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 25.16 สูงกว่าแผนการใช้เงินที่ก าหนดไว้ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2 มี31 

การเบิกจ่ายร้อยละ 26.27 สูงกว่าแผนการใช้เงินที่ก าหนดไว้ร้อยละ 20 เช่นกัน ส่วนไตรมาสที่ 3 ก าหนด32 

แผนการใช้เงินร้อยละ 25 แต่เบิกจ่ายได้ร้อยละ 23.45 และไตรมาสที่ 4 ก าหนดแผนการใช้เงินไว้ร้อยละ 35 แต ่33 

เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 25.10 คงเหลืองบประมาณที่กันเหลื่อมปไีว้เป็นค่าตอบแทนการสอน ภาคการศึกษาต้น  34 

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3,050,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1 จึงแจ้ง 35 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 36 

ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะว่าในการจัดท าแผนการใช้เงินควรก าหนดให้ตรงกับสภาพการ    37 

ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และให้วางแผนค่าตอบแทนการสอนของเดือน38 

สิงหาคม - กันยายน 2557 ไม่ต้องกันเงินเหลื่อมปี ให้น าไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป   39 

 40 
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1.2 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   2 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการ3 

ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีทั้งสิ้น 20 โครงการ ครอบคลุม 4 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานพบว่าเป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 18 5 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 และเป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็น6 

ร้อยละ 10 คือ 1) โครงการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงิน และ 2) โครงการพัฒนาระบบวัสดุสินค้าคงคลัง7 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ8 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 67 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานพบว่าตัวชี้วัดที่ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ9 

เป้าหมาย 63 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.03 และตัวชี้วัดที่เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 10 

คิดเป็นร้อยละ 5.97 คือ 1) ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน จ านวน 1 ระบบ 2) รายงานทางการเงิน จ านวน 1 11 

ฉบับ/เดือน/ปี 3) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบเบิกจ่ายวัสดุ และ 4) ร้อยละของอาจารย์ผู้สอน12 

ที่ได้รับการประเมินการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.2 จึงแจ้ง13 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 14 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่าควรน าเสนอข้อมูลโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ มีการ15 

ด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไป และส าหรับตัวชี้วัดร้อยละ16 

ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการประเมินการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งก าหนดเป้าหมายของอาจารย์ผู้สอนที่ต้อง17 

ได้รับการประเมินการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่มีอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการประเมินจาก18 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพียงร้อยละ 51.46 ใน 14 รายวิชา ที่ประชุมเห็นว่าการก าหนดจ านวนผู้ถูกประเมินอาจสูงเกินไป 19 

เห็นควรก าหนดการประเมินเป็นปีการศึกษาให้ครอบคลุมทุกรายวิชา โดยเวียนประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละ20 

รายวิชา และเพ่ิมจ านวนผู้ประเมินให้มากขึ้น  21 

 22 

1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป 23 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน24 

ผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รศ .ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร เป็นประธานกรรมการ กรรมการ25 

ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช 2) ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 3) ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ 4) 26 

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน 5) ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย และ 6) อ.ศิริพงษ์ เพียศิริ มีนางจินตนา กนกปราน เป็น27 

กรรมการและเลขานุการ และ น.ส. ฤทัยรัตน์ ศรีธรรมวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดังรายละเอียดตามเอกสาร28 

ประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 

1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายวิชาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 32 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายวิชา33 

ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ปริญญา เทวา34 

นฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้แนวคิดในการจัดท า35 

รายวิชาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ                                                        36 

ที่ประชุมรับทราบ                                          37 

 /1.5 การสัมมนา... 38 
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1.5 การสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการเตรียมการจัดสัมมนาเพ่ือประชา2 

พิจารณ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้เรียนเชิญรองคณบดี3 

ฝ่ายวิชา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรี และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป เข้าร่วมรับฟัง มีการ4 

เสวนาในหัวข้อ “บทบาทของวิชาศึกษาทั่วไปในการพัฒนาการศึกษาของชาติ” โดยท่านอธิการบดีและรอง5 

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการน าเสนอ ร่าง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่6 

บรรจุในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ                                                        7 

ที่ประชุมรับทราบ          8 

                    9 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 10 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และมีมติรับรอง11 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  12 

 13 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 14 

 3.1 การน าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตหนองคาย 15 

 รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  น าเสนอผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     16 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป และวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 5 17 

กันยายน 2557 ณ วิทยาเขตหนองคาย เกี่ยวกับการน าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาเขตหนองคาย 18 

โดยที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เห็นชอบให้น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตหนองคาย ต่อ19 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  20 

ที่ประชุมมีมติให้วิทยาเขตหนองคายแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ในการท าหน้าที่พิจารณารับรอง        21 

ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตหนองคาย โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชา22 

ศึกษาท่ัวไป  23 

 24 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

 4.1 โครงสร้างส านักวิชาศึกษาทั่วไป และรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ   26 

รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอโครงสร้างส านักวิชาศึกษาทั่วไป และ27 

รายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนา28 

คุณภาพวิชาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงสร้างดังกล่าว โดยให้มีการปรับแก้ไข ดังนี้ 30 

1) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการ แก้ไขเป็น ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 31 

2) การจัดการความรู้ แก้ไขเป็น การพัฒนาองค์กรเพ่ือการเรียนรู้ อยู่ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ       32 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร อยู่ที่ฝ่ายบริหาร และ33 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา อยู่ที่ฝ่ายวิชาการ 34 

4) ยกเลิก หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  35 

และท่ีประชุมเห็นชอบให้ รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นางจินตนา 36 

กนกปราน ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 37 

รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ขอให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ38 

เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารต่อไป  39 

  /4.2 ผลการ…  40 
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4.2 ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป (รอบการ1 

ประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 56 - 30 เม.ย. 57) 2 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ3 

ราชการของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป (รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 56 - 30 เม.ย. 57) ดัง4 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส านัก6 

วิชาศึกษาท่ัวไป (รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 56 - 30 เม.ย. 57) ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับบุคลากรที่มี7 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ า ส านักวิชาศึกษาทั่วไปควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ8 

บุคลากรดังกล่าวด้วย  9 

4.3 ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการประเมินการสอนและการทวนสอบมาตรฐาน10 

ผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 11 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตรา12 

ค่าตอบแทนการประเมินการสอนและการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษา13 

ทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ในส่วนของค่าตอบแทนการประเมินการสอน โดยให้ด าเนินการใน 15 

รูปแบบโครงการ  ส าหรับค่าตอบแทนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 16 

ออกประกาศค่าตอบแทน ที่มีผลบังคับใช้ทั้งมหาวิทยาลัย  17 

 18 

4.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 19 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการด าเนิน 20 

งานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งเป็น 3 ประเภทความเสี่ยง คือ 1) ความเสี่ยง 21 

ด้านกลยุทธ์ 1.1) ส่งผลการเรียนไม่ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  1.2)  มีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน 22 

1.3)  การประเมินผลการเรียนรู้ไม่สามารถตอบได้ว่านักศึกษามีคุณลักษณะที่ก าหนดตามวิสัยทัศน์ได้ 1.4)  ผลการ 23 

ด าเนินงานของตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  2)  ความเสี่ยงด้านกระบวนการ/ 24 

การปฏิบัติงาน  2.1)  กระบวนงานประสานรายวิชาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และ 3) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 25 

3.1) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไม่น ามาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  ดังรายละเอียดตามเอกสาร26 

ประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  27 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ให้ข้อเสนอแนะว่าครั้งต่อไป เห็นควรให้มีการอธิบายรายละเอียด  เพ่ือให้มีความ 28 

ชัดเจนเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในแต่ละระดับ  และในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  เห็นควรให้ 29 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบมากกับองค์กร  30 

 31 

เลิกประชุม เวลา 11.40 นาฬิกา 32 

 33 

 34 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 35 

                   กรรมการและเลขานุการ 36 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 37 

 38 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 39 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 40 


