
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 5/2558 2 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร         ประธานกรรมการ    7 

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

3. ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9 

                         กรรมการ 10 

4. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ                  11 

5. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. รศ.สุภาพ ณ นคร   ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป            กรรมการและเลขานุการ 14 

8. รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป           ผูช้่วยเลขานุการ 15 

9. รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป            ผู้ช่วยเลขานุการ 16 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ   นักวิชาการศึกษา              ผูช้่วยเลขานุการ 17 

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  19 

1. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                      กรรมการ 20 

2. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 21 

3. อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 22 

 23 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา 24 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 25 

 26 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

 1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)   28 

 รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ 29 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 1 กันยายน 2558) โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรร30 

งบประมาณ 15,427,000  บาท งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 120,870.38 บาท   31 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 3,050,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น  18,597,870.38 บาท การเบิกจ่ายใน   32 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.86 สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ที ่33 

 34 

 35 

/ก าหนด... 36 

ก าหนดไว้ร้อยละ 30 การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 58) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.96 สูงกว่าแผนการ    37 

ใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 15 การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58) เบิกจ่าย38 

ได้ร้อยละ 32.05 ต่ ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 4  39 

(ก.ค. - ก.ย. 58) อยู่ระหว่างด าเนินการ รวมเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 91.95 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 40 

1,498,285.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.05 ส าหรับงบประมาณที่เหลือจะด าเนินการกันเงินเพ่ือเบิกจ่ายเหลื่อมปี41 

เป็นค่าตอบแทนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 และใคร่เสนอขอความเห็นชอบงบประมาณเพ่ือ42 



 

 

 

2 

 

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอาคารและลานจอดรถนักศึกษา จ านวน 40,871.86 บาท ดังรายละเอียดตาม1 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 2 

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบ   3 

 4 

1.2 ผลการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557   5 

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานคณะกรรมการ  6 

ตรวจประเมินผลการบริหารงาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งผลการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษา7 

ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการได้ประเมินผลการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 8 

ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 2) การประเมินผลการน าองค์กรโดยใช้แบบสอบถาม 9 

และ 3) การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วไปมี10 

แนวทางกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อก าหนด และได้น าแนวทางไปถ่ายทอด11 

เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี และการประเมินผลลัพธ์ พบว่า ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปมีการรายงานผลการด าเนินการ12 

ที่ดีถึงดีเลิศ และยังสามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธกิจของสถาบันไว้ได้    13 

เป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้จากมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงาน อีกทั้งคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็น14 

เสนอแนะ ดังนี้   15 

1) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานภายใน 16 

2) นโยบายที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานภาพของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ว่าเป็นองค์กรรูปแบบ17 

ใด เช่น การจัดการโครงสร้างภายใน วาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร 18 

3) ลดจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเฉพาะโครงการที่ตัวชี้วัดไม่ใช่หน้าที่โดยตรง19 

ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 20 

4) การให้ความม่ันคงในงานของอาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 21 

5) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปแก่อาจารย์ผู้สอนจากคณะต่าง ๆ  22 

6) ควรมีคณะกรรมการในการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยก าหนดช่วงเวลาประเมินให้23 

เหมาะสมและสร้างแบบประเมินที่น่าเชื่อถือ 24 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

/1.3... 28 

 1.3 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 29 

 รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งจ านวนนักศึกษาที่30 

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 โดยเปิดท าการสอนจ านวน 20 รายวิชา จ านวนนักศึกษา 31 

ที่ลงทะเบียนเรียน 19,967 ราย 388 กลุ่มเรียน รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ มีนักศึกษาลงทะเบียน 32 

เรียนมากที่สุด 3,572 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 

1.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการขอใช้ห้องเรียนของคณะ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 36 

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งประมาณค่าใช้จ่าย  37 

ในการขอใช้ห้องเรียนของคณะ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 โดยมีค่าห้องเรียนของคณะเกษตรศาสตร์ 38 

ค านวณตามอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินจ านวน 225,000 บาท (สองแสน     39 

สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 40 
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ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ขอสนับสนุนงบประมาณตามชั่วโมงการใช้งานจริงและขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม 1 

ห้องด้วย 2 

 3 

 1.5 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 4 

 รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     5 

ปีการศึกษา 2557 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ด าเนินการ      6 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ทั้งในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ส านักวิชาศึกษา7 

ทั่วไปจัดสอนจ านวน 19 รายวิชา และวิทยาเขตหนองคายจัดสอนจ านวน 15 รายวิชา ผลการทวนสอบพบว่า 8 

ส่วนใหญ่การออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ยังขาดความสอดคล้องของหมวดต่าง ๆ ทั้งด้านแผนที่9 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE Program Mapping) หมวด 2 10 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและ           11 

การประเมินผล น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่มีความสอดคล้องครบถ้วนน้อย ดัง12 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

1.6 รายวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 16 

รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการด าเนินการ 17 

เปิดรายวิชาสมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต (รายวิชาใหม่) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงก าหนดเป็นวิชาเลือกเสรี สังกัด18 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป จะเริ่มเปิดท าการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งก าลังด าเนินการจัดท า19 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย   20 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอว่าอาจจัดท ารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจ  21 

/วาระท่ี 2... 22 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 23 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 และมีมติรับรอง24 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  25 

 26 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 27 

 -ไม่มี- 28 

 29 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

 4.1 ขออนุมัติกรอบอัตราจ้างอาจารย์เกษียณ 31 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา32 

กรณี รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป จะสิ้นสุดการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิชา33 

ศึกษาทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เนื่องด้วยภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงมี34 

ต่อเนื่อง จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างต่อ รศ.สุภาพ ณ นคร เพ่ือขออนุมัติ      35 

กรอบอัตราจ้างอาจารย์เกษียณต่อกองแผนงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1   36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ  37 

 38 

4.2 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป   39 



 

 

 

4 

 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ส านัก1 

วิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2 อัตรา คือ นายเขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนางสาว2 

กานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยสัญญาจ้างจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดัง3 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง4 

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 5 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ 6 

 7 

4.3 การปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา  8 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนการบริหาร9 

จัดการรายวิชา ซึ่งปัจจุบันจ านวนนักศึกษาแต่ละรายวิชามีเพ่ิมมากขึ้น ภาระงานของคณะกรรมการบริหารและ10 

พัฒนารายวิชาจึงมีมากขึ้นด้วย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.3 จึงน าเสนอที่ประชุม11 

เพ่ือพิจารณา  12 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการ โดยขอให้ส านักวิชา13 

ศึกษาทั่วไปจัดท าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอให้รับฟังความคิดเห็น14 

ของประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาด้วย   15 

 16 

/4.4... 17 

4.4 ผลการเรียนรายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ กลุ่มเรียน 24 ภาคการศึกษา18 

ปลาย ปีการศึกษา 2557     19 

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน20 

รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ กลุ่มเรียน 24 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 21 

ส าหรับนักศึกษาที่ขอเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย จ านวน 30 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ     22 

การประชุมที ่4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  23 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 24 

 25 

เลิกประชุม เวลา 11.20 นาฬิกา 26 

 27 

 28 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 29 

                   กรรมการและเลขานุการ 30 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 31 

 32 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 33 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 34 


