
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 4/2559 2 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร        7 

                          ประธานกรรมการ   8 

2. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ                   กรรมการ   9 

3. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 10 

4. นางกุศล รักญาติ         หัวหน้างานบริการการศึกษา แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 11 

5. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    12 

6. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี         ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 14 

8. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ         นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  17 

1. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี                        กรรมการ 18 

2. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 19 

3. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา 22 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 23 

 24 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

 1.1 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 26 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจ า     ภาค27 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ประเมินคือประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา ซึ่งส านักวิชา28 

ศึกษาท่ัวไปได้จัดส่งผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้ถูกประเมินและประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 29 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ30 

ประชุมที ่1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อคิดเห็นกรณีอาจารย์ผู้สอนที่ได้คะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 70.00 ส านักวิชา32 

ศึกษาท่ัวไปควรจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้วย   33 

 34 

 35 

/1.2 ผลการประเมินความคิดเห็น… 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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1.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา1 

ปลาย ปีการศึกษา 2558 2 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ3 

การจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดให้มีการประเมิน 20 รายวิชา โดยผล4 

การประเมินภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 4.07 (คิดเป็นร้อยละ 81.47) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ5 

ประชุมที ่1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบและตั้งข้อสังเกตกรณีบางรายวิชามีจ านวนผู้เข้าไปตอบแบบประเมินน้อยมาก โดยขอให้7 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนดมาตรการหรือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าไปตอบแบบประเมินให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น  8 

 9 

1.3 ผลการลงเยี่ยมวิทยาเขตหนองคาย ประจ าปีการศึกษา 2558 10 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผลการลงเยี่ยมวิทยาเขตหนองคาย ประจ าปี11 

การศึกษา 2558 พบว่าการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้เอกสารชุดวิชา ข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน12 

เดียวกันกับส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับเรื่องที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือ การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดย13 

คณะกรรมการ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่วน14 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ งบประมาณในการด าเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียน      การสอนวิชา15 

ศึกษาท่ัวไปทีย่ังไม่เพียงพอ อาทิ งบประมาณค่าตอบแทนการสอน และงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง16 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตหนองคายมีนโยบายปรับจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มเรียนให้เพ่ิม มากขึ้น เพ่ือลดจ านวน17 

กลุ่มเรียนและลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนการสอน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.3 18 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบพร้อมตั้งข้อสังเกตการปรับจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มเรียนให้เพ่ิมมากขึ้น อาจส่ง 20 

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ส าหรับปัญหาเรื่องงบประมาณ ที่ประชุมเสนอแนะให้วิทยาเขต21 

หนองคายจัดท าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปน าเสนอ22 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป 23 
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1.4 รายงานผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  25 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบั ติ26 

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังนี้  27 

1. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ28 

เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 71.43) และเริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 29 

ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 28.57) เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ  30 

 31 

 32 

 33 

2. ผลการด าเนินการ... 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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2. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ 32 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ1 

เป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 62.50) เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด 2 

(คิดเป็นร้อยละ 18.75) และยังไม่ด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 18.75) เนื่องจากยังไม่ถึง3 

ระยะเวลาด าเนินการ จะด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 4 

3. ผลการด าเนินการตามจ านวนโครงการ 11 โครงการ พบว่า ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและ5 

เป้าหมาย 5 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 45.45) เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ 6 

(คิดเป็นร้อยละ 45.45) และยังไม่ด าเนินการ 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 9.10) เนื่องจากยังไม่ถึง7 

ระยะเวลาด าเนินการ จะด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 8 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 9 

ที่ประชุมรับทราบและขอให้มีการติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัดและการด าเนินการโครงการ ให้เป็นไป10 

ตามแผนปฏิบัติราชการ   11 

 12 

1.5 รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ประจ าไตรมาสที่ 3 13 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 14 

ประจ าไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบประมาณ ม.ใน15 

ก ากับ 2,552,000 บาท งบประมาณฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 11,000,000 บาท งบประมาณต้นปี 850,000 16 

งบกลางปี 4,455,600 บาท และเงินกันเหลื่อมปี 507,325.08 บาท รวมทั้งสิ้น 19,364,925.08 บาท (สิบเก้าล้าน17 

สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 14,041,026.23 บาท (คิด18 

เป็นร้อยละ 72.51) คงเหลืองบประมาณรวม 5,323,898.85 บาท (คิดเป็นร้อยละ 27.49) โดยงบประมาณส่วนที่19 

เหลือ จะด าเนินการกันเงินเหลื่อมปี ไว้ส าหรับค่าตอบแทนการสอน และการปรับปรุงห้องเรียนต่อไป ดัง20 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

 23 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 24 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และมีมติรับรองรายงาน25 

การประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 29 

 ไม่มี 30 

 31 

 32 

 33 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 ร่าง ประกาศคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

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

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 5 

 ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ 6 

  แก้ไข 7 

  ข้อ 4.2 ประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน จากเดิม 8 

                                 ไม่น้อยกว่า 6 ปี แก้ไขเป็น ไม่น้อยกว่า 5 ปี  9 

ข้อ 4.6 กรณีท่ีอาจารย์พิเศษมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ จากเดิม  10 

          ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แก้ไขเป็น คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชา 11 

          ศึกษาท่ัวไป  12 

  ตัดออก 13 

  ข้อ 4.5 ในกรณีที่เคยเป็นอาจารย์พิเศษมาแล้ว ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ ากว่า    14 

                                 ร้อยละ 70.00   15 

  ข้อ 5.3 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปน ารายชื่อที่ผ่านการพิจารณาโดยความเห็นชอบของ 16 

                                 คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น 17 

                                 อาจารย์พิเศษ  18 

  ข้อ 6 วาระในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามรอบระยะเวลาภาคการศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้ง  19 

  ข้อ 9 อาจารย์พิเศษต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีมีผลการ 20 

                              ประเมินต่ ากว่าร้อยละ 70.00 หรือมีข้อสังเกตจากนักศึกษา คณะ หรือคณะกรรมการ 21 

                              บริหารและพัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ด าเนินการสอน 22 

                              ต่อไป   23 

 ทั้งนี้ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และที่ประชุม24 

ขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปปรับแก้ไข ร่าง ประกาศคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือน าเสนอ25 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปในคราวประชุมครั้งต่อไป 26 

 27 

 4.2 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ 28 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอตัวเลขค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ 29 

ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 รวมเป็นเงิน 1,613,700 บาท โดยอัตราค่าตอบแทน คือ 1) อาจารย์30 

พิเศษที่เกษียณอายุราชการ ชั่วโมงละ 600 บาท  2) อาจารย์พิเศษวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ชั่วโมงละ 400 31 

บาท และ 3) อาจารย์พิเศษวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ชั่วโมงละ 600 บาท ซึ่งหากปรับอัตรา 32 

/ค่าตอบแทน... 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 



 

 

 

5 

 

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษทุกประเภทเป็นชั่วโมงละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 1,273,800 บาท ส่วนต่างเป็นเงิน 1 

339,900 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอัตรา2 

ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ  3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอแนะว่าขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสม4 

กับประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับประกาศคุณสมบัติ5 

อาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป   6 

 7 

 4.3 รายช่ืออาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 8 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษา9 

ต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 15 ราย และอาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย 10 

จ านวน 37 ราย โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้อาจารย์พิเศษ สอนไม่เกิน 3 กลุ่มเรียน ซึ่งปรากฏมีอาจารย์11 

พิเศษ 3 ราย ที่มกีารสอนเกิน 3 กลุ่มเรียน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอที่12 

ประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 และ14 

ส าหรับอาจารย์พิเศษท่ีสอนเกิน 3 กลุ่มเรียน ขอให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อตกลงหรือแนว15 

ปฏิบัติ  16 

 17 

 4.4 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 18 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาศึกษา19 

ทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 9 ราย ใน 4 รายวิชา คือ 20 

1) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ จ านวน 4 ราย 21 

2) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง จ านวน 1 ราย 22 

3) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม จ านวน 2 ราย 23 

4) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ จ านวน 2 ราย 24 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษาจ านวน 9 ราย ใน 4 26 

รายวิชา ข้างต้น 27 

 28 

4.5 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558  29 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าภาค30 

การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ดัง31 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 32 

/ที่ประชุม... 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาข้างต้น 1 

 2 

 4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 3 

2558 4 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I เพ่ือขอ5 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 6 

ราย ใน 2 รายวิชา คือ  7 

1) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม จ านวน 1 ราย 8 

2) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ จ านวน 5 ราย 9 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.6 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 10 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียนให้กับนักศึกษา 11 

จ านวน 6 ราย ใน 2 รายวิชาข้างต้น  12 

 13 

เลิกประชุม เวลา 12.20 นาฬิกา 14 

 15 

 16 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 17 

                     กรรมการและเลขานุการ 18 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 19 

 20 

 21 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 22 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 23 


