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เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ประธานกรรมการ 

2. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)์    กรรมการ 
3. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (คณบดีคณะเภสัชศาสตร)์    กรรมการ 
4. รศ.สมาน ลอยฟ้า (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)     กรรมการ 
5. อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์      กรรมการ  
6. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี       กรรมการ 
7. รศ.ขวัญใจ กนกเมธากุล       กรรมการ 
8. รศ.สุภาพ ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)                กรรมการและเลขานุการ 
9. นางจินตนา กนกปราน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 รายงานการเงินและค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2551 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2552 
โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งสิ้น 11,056,900 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนหก
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วรวมทั้งสิ้น 2,595,948 บาท (สองล้านห้าแสนเก้า
หม่ืนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน ) คิดเป็นร้อยละ 23.48  คงเหลืองบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,460,952 
บาท (แปดล้านสี่แสนหกหม่ืนเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน ) คิดเป็นร้อยละ 76.52 และค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2551 โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนการสอน  

/ค่าตอบแทน... 



 

 

 

2 

 

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าจ้างผู้ ช่วยสอน ค่าตรวจกระดาษค าตอบ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,014,759 บาท (สองล้านหน่ึงหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยห้า
สิบเก้าบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1) 

ที่ประชุมรับทราบและได้ให้ข้อเสนอแนะกรณีค่ าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ให้รวมถึงค่า
เช่าห้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดการเรียนการสอน และให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว
เปรียบเทียบกับรายรับค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปท่ีได้รับแจ้งการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
 
 วาระที่ 1.2 รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงรายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2551 โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้เปิดท าการสอนจ านวน 18 รายวิชา มีจ านวน
นักศึกษารวมทั้งสิ้น 7,659 คน (130 กลุ่มผู้เรียน) ได้ด าเนินการจัดการเรียนก ารสอนและส่งผลการ
เรียนให้คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณารับรองผลการเรียนเรียบร้อยแล้วทุกรายวิชา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.3 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) 
 ประธานท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
(ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) โดยโครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2551 แบ่งหมวดรายวิชาตามคุณลักษณะ
บัณฑิต 5 หมวด มีกลุ่มวิชาบังคับครบท้ัง 5 หมวด รวม 9 รายวิชา 21 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก 3 
รายวิชา 9 หน่วยกิต (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.4 ชี้แจงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิต ในรายวิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต 
 ฝ่ายเลข านุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 
000 142 คุณค่าของชีวิต ได้ท าหนังสือชี้แจงและขออนุมัติจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณค่าของชีวิต 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 โดยก าหนดจัดระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2552 และ
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาฯ ได้ขออนุมัติจัด
เน่ืองจากได้เตรียมการจัดกิจกรรมและประสานอาจารย์ผู้สอนไว้แล้ว ส่วนในปีการศึกษาต่อไปจะ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ ให้มีความเหมาะสม ซึ่งประธานกรรมการอ านวยการส านักฯ ได้อนุมัติ
ให้ด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.4)  
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 14 ตุลาคม 2551 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 14 ตุลาคม 2551 และมีมติรับรอง 

รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ว่าส านักฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและภารกิจที่ไ ด้ปฏิบัติ โดยได้มีการจัด ประชุม  สัมมนา 
คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ปรับปรุงใหม่ ดัง เอกสาร
ประกอบวาระการประชุมท่ี 3.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ วมีมติเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าไปพิจารณา ใหม่ โดยให้
ปรับปรุงท้ังวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันจะส่งผลไปยัง
คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

วาระที่ 3.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึง ความเป็นมาในก ารปรับปรุง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง และเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานจริง ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึก ษา 2552 โดยส านักฯ ได้จัดท าข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ในการตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ แบบ
เก่า แบบใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และแบบเหมาจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 3.2)  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการกรณีการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย แต่ขอให้ส านักฯ ได้
จัดท าข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวโดยเปรียบเทียบจากรายรับค่าลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรต่อ
หัวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหัวเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา  
 
เลิกประชุม เวลา 10.30 น.  
 

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


