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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่    4/2555 2 

วันพุธที่  6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 3 
ณ  ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

*************************************** 5 
ผู้มาประชุม 6 
 1. รศ.สุภาพ  ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป)  ประธานกรรมการ  7 

2. ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมถาวร (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ)  รองประธานกรรมการ  8 
3. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ     กรรมการ 9 
4. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 10 
5. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา     กรรมการ   11 
6. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 12 
7. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ)  กรรมการ 13 
8. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  14 
9. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ15 

  16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 17 

1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 18 
2. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี      กรรมการ  19 
3. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 20 
4. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 21 
 22 

เริ่มประชุม  เวลา  14.00 นาฬิกา 23 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  24 
 25 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  26 

1.1 จ านวนกลุ่มการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 27 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เกี่ยวกับข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ี28 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ซึ่งเปิดสอน 20 รายวิชา จ านวน29 
กลุ่มการเรียน 320 กลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2555 มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 16,394 คน โดย30 
ก าหนดวันรับเพิ่ม-ถอน รายวิชาศึกษาท่ัวไป ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสาร31 
ประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 32 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  33 
ที่ประชุมรับทราบ  34 

 35 
 36 
 37 

/ 1.2 ปัญหา... 
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1.2 ปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 1 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัญหาที่พบในช่วงเปิดภาคการศึกษาต้น 2 

ปีการศึกษา 2555  มีดังนี ้3 
1. ห้องเรียน คณะที่ให้ห้องเรียนไม่ครบ คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 4 
2. ตารางสอบ ตารางสอบกลางภาคยางรายวิชา เช่น รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 

รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและ6 
การจัดการ (สอบปลายภาค) ชนกับตารางสอบรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้7 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่ได้ 8 

3. คณะแจ้งส ารองที่นั่ง แต่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 9 
4. คณะไม่ได้แจ้งส ารองที่นั่ง แต่มีนักศึกษามาขอลงทะเบียน 10 
5. คณะแจ้งขอที่นั่งเพ่ิม (จากจ านวนที่แจ้งขอส ารองครั้งแรก) 11 
6. คณะแจ้งขอเปิดกลุ่มการเรียน/ขอเปิดรายวิชา เพิ่ม  12 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2  13 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 14 
ที่ประชุมรับทราบ 15 
 16 

1.3 งบประมาณกลางปี ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 17 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้ง18 

การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ KKUFMIS จ ำนวน 19 
3,700,000 บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน ) ซึ่งแบ่งเป็น งบด าเนินงาน จ านวน 3,300,000 บาท (สามล้าน20 
สามแสนบาทถ้วน) และงบลงทุน จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยต้องใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน21 
กันยายน 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 22 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555  26 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ27 
บริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555  โดยไม่มีการแก้ไข 28 
 29 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 30 

3.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี 31 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากน าข้อสังเกตและ32 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี ในข้อ 6 ที่ให้พิจารณาว่า ส านักฯ มีบทบาทหน้าที่อย่างไร งานสอน33 
เป็นงานประจ าหรือไม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดย34 
มี รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เนียมสนิท เป็นประธานเรียบร้อยแล้ว 35 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 36 
ที่ประชุมรับทราบ 37 

/ 3.2 กรอบแผน... 
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3.2 กรอบแผนพัฒนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 2  1 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้น า2 

(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าที่ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับแก้3 
ไขตาม SWOT และให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ4 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เมื่อคราวประชุมวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ5 
วาระการประชุมที่ 3.2  6 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 7 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 8 

หัวข้อ เดิม แก้ไขใหม่ 
พันธกิจ 

 
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปแบบ
บูรณาการที่มุ่งเน้นวิชางานและวิชาคน
ร่วมกับคณะวิชา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปที่
เน้นศาสตร์ต่างๆ สู่คุณลักษณะบัณฑิต
ในศตวรรษท่ี 21 แบบบูรณาการเพ่ือ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะ
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 

วัฒนธรรมองค์กร   บุคลากร  1) มีความตื่นตัว  กระตือรือร้นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และ
ระบบธรรมาภิบาล 2)  ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ประนีประนอม มีการยอมรับความ
คิดเห็น  3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยัน
อดทน ท างานเป็นทีม และมีจิตใจของการ
บริการ 4) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการ
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กร 

บุคลากรมีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และจงรักภักดี
ต่อองค์กร 

เป้าหมายหลัก 1) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2) บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
3) เป็นหน่วยงานที่ได้น าหลักการของการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ า
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4) เป็นหน่วยงานที่มีการอนุรักษ์วัฒนะธรรม
ไทยและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอีสานและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป   

1) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2) สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและ
ทักษะพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 
3) เป็นหน่วยงานที่ได้น าหลักการของ
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานประจ าและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
4) เป็นหน่วยงานที่เป็นสากล ที่ยังคง
ความเป็นไทย    
 

/ จึงแจ้งที.่.. 
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จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 3 
4.1 (ร่าง) ประกาศอัตราค่าตอบแทน การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ 4 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  จากมติคณะกรรมการอ านวยการ5 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เมื่อคราวประชุมวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีความเห็นว่า สมควรปรับอัตรา6 
ค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ โดยอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ที่เสนอ7 
ปรับใหม่ ดังนี้ 8 

4.1 บุคคลภายในมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายในอัตรา ไม่เกิน 400 บาทต่อชั่วโมง 9 

4.2 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายในอัตรา ไม่เกิน 800 บาทต่อชั่วโมง 10 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 11 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 12 

         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  โดยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปจะรับไป13 
ปรึกษากับงานเงินรายได้ กองคลัง เกี่ยวกับระเบียบและการออกประกาศอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชา14 
ศึกษาท่ัวไป ส าหรับอาจารย์พิเศษ  15 

 16 
4.2 การเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนน 17 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่โอนย้าย18 
คณะมาจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน ดังนี้ 19 

1. นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวชีววิทยา 20 
รายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว หน่วย

กิต 
เกรดเดิม รายวิชาท่ีขอเทียบ หน่วย

กิต 
เกรดที่ได้ 

000 112 
 THAI FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 A 
 

000 111 
THAI FOR COMMUNICATION 

3 A 

 21 
2. นางสาวจินดารัตน์  เพชรล้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวชีววิทยา 22 

รายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว หน่วย
กิต 

เกรดเดิม รายวิชาท่ีขอเทียบ หน่วย
กิต 

เกรดที่ได้ 

000 112 
 THAI FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 A 
 

000 111 
THAI FOR COMMUNICATION 

3 A 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 23 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 

         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุมัติให้เทียบโอนได้ และให้คงค่าคะแนนเท่าเดิม 25 
  26 
เลิกประชุมเวลา  17.00 นาฬิกา            27 
    28 

    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 29 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      30 


