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เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 รายงานผลการประเมิน PMQA ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2551 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ผลการประเมิน PMQA ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับการตรวจประเมินเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดยมี 
รศ.สมชาย รัตนทองค า และผศ.วิเชียร วรพุทธพร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมคะแนน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2 รายงานตามค ารับรองผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ของส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป ปีงบประมาณ 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงรายงานตามค ารับรองผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 
เดือน ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2551 โดยส านักฯ ได้จัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดแต่ละมิติ เป็นไปตามที่ส านักฯ ได้ลงนามตามค ารับรองไว้ มีตัวชี้วัดบางตัวท่ีได้
คะแนนสูงกว่า เช่น มิติท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน ด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ มิติที่ 4 ตัวชี้วัดท่ี 51 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 59 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยแ์ละบุคลากร ตัวชี้วัดท่ี 60 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัวชี้วัดท่ี 65 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และตัวชี้วัดที่ 66 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
ของคณะ/หน่วยงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2 จึงแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึง ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2551 โดยมีโครงการทั้งสิ้น 33 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
88) อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 10) ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
2) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการคือ โครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดแทรกวัฒนธรรมอีสานและ
ภาษาถิ่นในรายวิชา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3) โดยที่ประชุมได้ร่วม
พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวด าเนินการแล้ว โดยสอดแทรกอยู่ในรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ   
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.4 รายงานการเงินของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2551-2552 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึง การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2551 โดย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2551 รวมทั้งสิ้น 4,810,884.57 บาท (สี่ล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืน 
แปดร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,751,717.56 บาท (สี่
ล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 98.77 และปีงบประมาณ 
2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เงินรายได้ 
8,656,900 บาท (แปดล้านหกแสนห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 11,056,900 บาท  

/(สิบเอ็ดล้าน... 



 

 

 

3 

 

(สิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.4) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.5 รายงานผลการศึกษาดูงานวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยหลิงหนาน 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงผลการศึกษาดูงานวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัย 
หลิงหนาน ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2551 โดยผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งน้ีได้แก่ 
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 6 
ท่าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 8 ท่าน คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 ท่าน และผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 ท่าน โดยได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 ศึกษาการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน 
และกลุ่มที่ 3 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Program) (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5)  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 27 มิถุนายน 2551 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 27 มิถุนายน 2551 และมีมติรับรอง 
รายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุมและผู้ไม่มาประชุม กรณีที่มาโดยต าแหน่งให้ 
เพิ่มเติมชื่อ-สกุลแล้วจึงตามด้วยต าแหน่ง  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1 แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2552 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงแผนปฏิบัติ ราชการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 
2552 โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้ยึดตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุม 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 3.1)  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติรับรองแผนปฏิบัติราชการ แต่ขอใหส้ านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรับตัวเลขประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน และเชื่อมโยงกับแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

วาระที่ 3.2 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2552 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ี ประชุมถึงการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ของส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2552 โดยขอให้ท่ีประชุมพิจารณาจากเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ที่ 1.2 ค ารับรองผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2551  
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 ที่ประชุมได้พิจารณาค ารับรองผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2551 แล้วเห็นควรให้ตัดตัวชี้วัดท่ี 5 ความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ออก มิติ
ที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ให้ใส่ NA โดยใช้คะแนนของมหาวิทยาลัย ส่วนมิติที่ 4 
ตัวชี้วัดท่ี 15 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “...ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ“ 
 
 วาระที่ 3.3 รับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2551 
 ที่ประชุมร่วมพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2551 จ านวน 3 
รายวิชา คือรายวิชา 000 131 ทักษะชีวิต รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ และรายวิชา 000 142 คุณค่า
ของชีวิต โดยมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว และตั้งข้อสังเกตในรายวิชา 000 132 ชีวิตกับ
สุนทรียะ ที่มีค่าต่ าสุดเป็น 0 และ F คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มีจ านวน 28 คน และกรณีรายวิชา 000 142 คุณค่า
ของชีวิต ที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
เข้าร่วมกิจกรรม หากไม่เข้าร่วมจะได้รับสัญลักษณ์ I มติที่ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนารายวิชาฯ พิจารณาทบทวนการเข้าค่ายว่ายังมีความจ าเป็นหรือไม่ ถ้าไม่เข้าค่าย มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เป็นทางเลือกให้นักศึกษาอีกได้หรือไม่ประการใด ส่ วนการสอบกลางภาค ปลายภาคเห็นควรก าหนดให้
เป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบัติให้มีการสอบ และจ านวนข้อสอบกับเวลาสอบให้มีความสมดุลและเหมาะสม 
และควรมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบด้วย  
 
 วาระที่ 3.4 ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ ป (ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับอัตราใหม่ของกระทรวงการคลัง) 
 ที่ประชุมร่วมพิจารณา ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
(ปรับปรุงให้สอดคล้องกับอัตราใหม่ของกระทรวงการคลัง) และมีมติให้แก้ไขค าว่าผู้บรรยายหลัก เป็น 
อาจารย์บรรยายหลัก ผู้ร่วมสอน เป็ น อาจารย์ร่วมสอน  แก้ไขค าจ ากัดความของค าว่าอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
เป็น อาจารย์ประจ าที่ร่วมส อน หรือร่วมด าเนินกิจกรรมการสอนที่ไม่ใช่อาจารย์บรรยายหลัก  แก้ไขข้อ 
4.1.3 เป็น กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นทีม ให้ผู้ร่วมสอนได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท
ต่อคน ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรภาคปกติ และชั่วโมงละ 300 บาทต่อคน ส าหรับรายวิชาในหลักสูตร
โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ ให้ตัดข้อ 4.1.4 ออก ให้เพิ่มเติมค าว่า “การสอนแบบเป็นทีม” โดย 
ขอให้เพิ่มเติมการก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ร่วมสอนต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษา การก าหนดเพดาน
จ านวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มผู้เรียน (Section) การก าหนดเพดานของจ านวนเงินค่าตอบแทนทั้ง
รายวิชา โดยขอให้ส านักฯ ไปปรับแก้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ โดยให้หารือ รศ .เจียมจิต แสงสุวรรณ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป ที่ประชุมมีมติ
ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่น้ีในปีการศึกษา 2552  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
 วาระที่ 4.1 โครงการส ารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงโครงการส ารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพการท า งานของ
บุคลากร โดยส านักฯ ได้ด าเนินการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment Research) ของ
บุคลากรทุกคน โดยใช้เครื่องมือการส ารวจตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง (Self Perception for Self 
Development) โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด หลังจากรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลมาจัดกลุ่มสมรรถนะเพื่อวางแผนการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลุ่มภารกิจงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุมที่ 4.1)  
 
 วาระที่ 4.2 การขอเลื่อนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงรายชื่อนักศึกษาที่ขอเล่ือนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 
2551 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.2) โดยที่ประชุมขอให้พิจารณาตามหลักฐาน
ใบรับรองแพทย์ และในการจัดสอบชดเชยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาฯ ร่วมรับผิดชอบการจัดสอบด้วย 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
 
 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 
                         กรรมการและเลขานุการ 
 
นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  


