
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งที่ 3/2552 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ประธานกรรมการ 

2. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (คณบดีคณะเภสัชศาสตร)์    กรรมการ 
3. รศ.ขวัญใจ กนกเมธากุล       กรรมการ 
4. รศ.สุภาพ ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)                กรรมการและเลขานุการ 
5. นางจินตนา กนกปราน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ) 

1. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)์    กรรมการ 
2. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  กรรมการ 
3. นางสุดใจ ธนไพศาล (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)    กรรมการ 
4. รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ       กรรมการ 
5. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี       กรรมการ 

           6. อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์      กรรมการ  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด าเนินการโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับกองแผนงาน  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับกองแผนงาน  ซึ่งก าหนดจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ 5 กิจกรรม คือ 1. การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความ
เข้าใจประเด็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2. จัดต้ัง Cops ด้านกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกลุ่มสาขาวิชา 3. การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้น 

/กระบวน... 
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กระบวนการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญ 4. การสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน
ศักยภาพของผู้เรียนและการท าวิจัยในชั้นเรียน และ 5. การประชุมร่วมของ Cops กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกลุ่มสาขาวิชา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท าแผนก ารเรียนรู้ของแต่ละ 
Cops (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระที่ 1.2 รายงานข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้ในกา รจัดการเรียนการสอน 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 โดยต้องใช้ห้องเรียนรวม ความจุ 150-350 ที่น่ัง จ านวน 
26 ห้อง ห้องเรียนย่อย ความจุไม่เกิน 150 ที่น่ัง จ านวน 132 ห้อง ซึ่งส านักฯ ได้ด าเนินการขอความ
อนุเคราะห์ห้องเรียนจากคณะต่าง ๆ และได้รับตอบรับให้ใช้ห้อง เรียนรวมแล้ว จ านวน 2 ห้อง 
ห้องเรียนย่อย จ านวน 36 ห้อง ยังคงเหลือห้องเรียนรวม จ านวน 24 ห้อง ห้องเรียนย่อย จ านวน 96 
ห้อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2) 
 ที่ประชุมรับทราบและได้มอบหมายให้ส านักฯ จัดท าข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียน
ให้ทราบด้วย 
 
 วาระที่ 1.3 ผลการจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารและการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาบัณฑิต” 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงผลการจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาบัณฑิต ” ในระหว่างวันที่ 
29 เมษายน – วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประธาน
รายวิชาฯ และบุคลากรส านักฯ เข้าร่วมโครงการ โดยในการสัมมนาจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การน าเสนอผลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 
2. การน าเสนอผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการฯ ,  อาจารย์

ผู้สอน และนักศึกษา 
3. มีการทบทวนปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา จัดท าเป็นกระบวนงานที่

ครอบคลุม ADLI ทั้งสิ้น 13 กระบวนงาน 
4. ได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงและแก้ปั ญหา เพื่อ น าผลมาจัดท าเป็นคู่มือ กฎ 

ระเบียบ แนวปฏิบัติ แ ละน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2553 ต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3) 
 ที่ประชุมรับทราบ 

/วาระที่ 1.4... 



 

 

 

3 

 

 วาระที่ 1.4 ความคืบหน้าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงการด าเนินงานในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ว่าขณะน้ีได้ (ร่าง) โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 3/2551 แล้ว ซึ่งฝ่าย
เลขานุการฯ จะนัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกครั้ง   
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 มีนาคม 2552 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 มีนาคม 2552 และมีมติ.........รับรอง 
รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไขวาระที่ 4.1 รับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ า ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 จากเดิม ทั้งน้ีให้ยึดถือสัดส่วนคะแนนเป็นคะแนนเก็บร้อยละ 60 คะแนน
สอบร้อยละ 40 แก้ไขเป็น ทั้งน้ีให้พิจารณาสัดส่วนคะแนนให้เหมาะสม  ที่จะ สามารถวัดความสามารถ
เฉพาะบุคคลได้    
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 3.1 (ร่าง) หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 มีนาคม 
2552 คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการกรณีการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน แบบเหมาจ่าย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ น า (ร่าง) หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไป ไปทบทวนใหม่ โดยได้ด าเนินการเพิ่มเติมค านิย าม “ค่าตอบแทนการสอนเหมาจ่าย ” 
และ “ค่าตอบแทนการบริหารจัดการ ” และเนื่องจาก อัตราค่าตอบแทน ส าหรับกลุ่มการเรียนท่ีมีจ านวน
นักศึกษา 50-100 คน เท่ากับ 13,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าอัตรา ค่าตอบแทนการสอนปัจจุบัน และในส่วนของ
ค่าตอบแทนการบริหารจัดการ ที่เดิมก าหนดให้ 5,000 บาทต่อรายวิชา ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีจ านวนกลุ่ม
การเรียนมากน้อยไม่เท่ากัน จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการสอนแบบเหมาจ่ายอีกครั้ง  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 3.1) 

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
1. ให้ปรับอัตราค่าตอบแทนการสอนแบบเหมาจ่าย และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการ ใหม่ ดังน้ี 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเดิม อัตราใหม ่
อัตราค่าตอบแทนการสอนเหมาจ่ายต่อกลุ่มการเรียน 
- จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนมากกว่า 150  คน 
- จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 101 – 150 คน 
- จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 50 – 100 คน  

 
18,000 บาท  
15,000 บาท 
13,000 บาท 

 
20,000 บาท 
18,000 บาท 
15,000 บาท 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราเดิม อัตราใหม ่
อัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา 
  

เหมาจ่าย 5,000 บาท
ต่อรายวิชา  
 
 

เหมาจ่ายตามจ านวนกลุ่มการเรียน 
- กลุ่มการเรียนไม่เกิน 3 กลุ่ม เหมาจ่าย 5,000 บาท 
- กลุ่มการเรียน 4-7 กลุ่ม เหมาจ่าย 7,500 บาท 
- กลุ่มการเรียนตั้งแต่ 8 กลุ่มขึ้นไป เหมาจ่าย 10,000 บาท 

2. อัตราค่าตอบแทนการสอนแบบเหมาจ่ายนี้ให้รวมถึงค่าตรวจกระดาษ และค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ    ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการของอาจารย์พิเศษ ภายนอก ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไปรับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้ตามระเบียบกระทรวงคลัง  

3. แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังน้ี  
ข้อ 1.2.2.1 แก้ไขเป็น บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 400 บาทต่อ

ชั่วโมง 
ข้อ 1.2.2.2 แก้ไขเป็น บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 600 บาท

ต่อชั่วโมง 
เพิ่มเติม ข้อ 1.2.2.3 ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องเชิญบุคคลภายนอกเป็น

ผู้สอนหลักในรายวิชาให้เบิกจ่าย ตามจ านวน ชั่วโมง ในอัตราไม่เกิน  600  บาท ต่อชั่วโมง แทน
การเบิกค่าตอบแทนการสอนแบบเหมาจ่าย     

 
วาระที่ 3.2 นโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหนองคายและ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่ วไป

ของวิทยาเขตหนองคาย แล้วมีมติเห็นควร ให้วิทยาเขตหนองคายรับผิดชอบการสอน และการ
บริหารจัดการ  โดยให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ลงติดตามประเมินผลการสอนและพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนของวิทยาเขตหนองคาย เพื่อให้สามารถท าการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.  
 
 

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


