
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 4/2555 2 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี 
2. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ 
3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ 
4. รศ.เอ้ือจิตร พัฒนจักร 
5. ดร.ชานนท์ นนทคุปต์  
6. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ       
7. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี
8. อ.ปรีชา เครือวรรณ 
9. รศ.สุภาพ ณ นคร 
10. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร 
11. นางจินตนา กนกปราน 
12. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                
นักวิชาการศึกษา 

ประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ          
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ        
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ       
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ        
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  8 

1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา 9 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 10 

 11 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 20 13 

สิงหาคม 2555)  14 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน15 

การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ว่า16 

ปีงบประมาณ 2555 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณ 16,164,900 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนหก17 

หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นงบประมาณเงินรายได้ (ต้นปี) 9,889,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) 18 

3,700,000 บาท รวมงบประมาณเงินรายได้ 13,589,900 บาท และเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน (ต้นปี) 858,330 19 

บาท งบประมาณเงินแผ่นดิน (กลางปี) 1,716,670 บาท รวมงบประมาณเงินแผ่นดิน 2,575,000 บาท มีการ20 

เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 9,058,074.17  บาท คิดเป็นร้อยละ  66.65 คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ หลัง 21 

/เบิกจ่าย... 22 
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เบิกจ่าย 4,531,825.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.35 ในจ านวนนี้แบ่งเป็นงบประมาณที่อนุมัติแล้ว รอเบิกจ่าย 1 

1,475,131.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.85 คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น 3,056,694.25  บาท คิดเป็น2 

ร้อยละ 22.49 ส่วนงบประมาณเงินแผ่นดินมีการเบิกจ่ายแล้ว 553,382.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 คงเหลือ3 

งบประมาณเงินแผ่นดินหลังเบิกจ่าย 2,021,617.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.51 ในจ านวนนี้แบ่งเป็นงบประมาณ4 

ที่อนุมัติแล้ว รอเบิกจ่าย 1,855,776.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.07 คงเหลืองบประมาณเงินแผ่นดินทั้งสิ้น 5 

165,840.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.44 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่6 

ประชุมเพ่ือทราบ 7 

 ที่ประชุมรับทราบและขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปด าเนินการเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณส าหรับ8 

ค่าตอบแทนการสอนที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 9 

 10 

 1.2 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2555 11 

 ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานจ านวนนักศึกษา12 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเปิดท าการ13 

สอน 20 รายวิชา มีนักศึกษาจาก 17 คณะวิชาลงทะเบียนเรียน จ านวน 13,363 ราย 318 กลุ่มการเรียน รายวิชา14 

ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุดตามล าดับ คือ รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1,974 ราย 15 

รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 1,478 ราย และรายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการ16 

แก้ปัญหา 1,464 ราย ส่วนรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยที่สุดตามล าดับ คือ รายวิชา 000 169 การ17 

คิดเชิงสร้างสรรค์ 32 ราย และรายวิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ 51 ราย มีอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิชาต่าง ๆ 18 

145 ท่าน และมีผู้ช่วยอาจารย์ 82 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่19 

ประชุมเพ่ือทราบ 20 

 ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

 1.3 การครบก าหนดการจ้างผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป   23 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมถึงการครบ24 

ก าหนดการจ้างผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ตาม25 

ข้อก าหนดการจ้างที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2555 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหนองคาย 29 

และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 30 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการตรวจ31 

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยการปกครอง32 

ท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยที่วิทยาเขตหนองคายไปตรวจประเมินวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และ 33 

/วิทยาลัย... 34 
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วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นไปตรวจประเมินวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 จากการตรวจประเมินพบว่าทั้งสอง1 

หน่วยงานบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเอง จัดหาอาจารย์ผู้สอนเอง ออกข้อสอบและตัด2 

เกรดเอง ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาเขตหนองคายใช้ข้อสอบของสถาบันภาษาแต่ตัดเกรดแยก และ3 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้สถาบันภาษาด าเนินการจัดสอน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ4 

ประชุมที่ 1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบและอภิปรายร่วมกันกรณีการวัดและประเมินผลควรมีมาตรฐานเดียวกัน ออกข้อสอบ6 

และใช้ข้อสอบร่วมกัน ในส่วนของการตัดเกรดจะตัดรวมหรือตัดแยกควรน าเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา  7 

 8 

1.5 ผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 9 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน10 

ผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มีตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและต่ ากว่าเป้าหมาย โดยมีแนวโน้มที่11 

เพ่ิมข้ึนและลดลง ยกตัวอย่างเช่น 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อ 2 จ านวนเอกสารชุดการสอนที่ได้รับ12 

การพัฒนา ต้ังเป้าหมายไว้ 10 รายวิชา แต่ท าได้ 8 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม13 

ที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

1.6 สรุปคะแนนตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 17 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน18 

สรุปคะแนนตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วยตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 19 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 20 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับ21 

คะแนนอยู่ที่ 4.86 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบและเนื่องจากส านักวิชาศึกษาทั่วไปมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา23 

ศึกษาทั่วไป ควรมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องด้วย โดยขอให้เพ่ิมเติมตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 24 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน และองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง25 

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้บูรณาการลงในการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรมองค์กร 26 

 27 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 28 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 และมีมติรับรอง29 

รายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 30 

 31 

 32 

 33 

/วาระท่ี 3... 34 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

 3.1 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 2 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผล   3 

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการ4 

ด าเนินงานทั้งหมด 30 โครงการ แบ่งเป็น 1) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 5 

จ านวน 24 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.17 และอยู่ในระหว่างด าเนิน6 

โครงการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 และ 2) โครงการที่ใช้งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี จ านวน 6 7 

โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการ 5 8 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือ9 

ทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

   12 

3.2 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  13 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมถึงการด าเนินงานการปรับปรุงระบบ14 

การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหมวด15 

วิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งจะเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อด าเนินงาน และจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ16 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปทราบในคราวต่อไป 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

 4.1 การจ่ายค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 21 

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนอประกาศ22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 61/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 23 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 5 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้จ่ายได้ต่อเมื่ออาจารย์ผู้นั้นมี24 

ภาระงานสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกินเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ตามที่ ก.ม. ก าหนด และข้อ 6 25 

อัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดังรายละเอียด26 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 27 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปด าเนินการตามประกาศฯ ข้อ 5 อย่างเคร่งครัด โดย28 

ขอให้จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนกรอกภาระงานสอนที่คณะ เพ่ือตรวจสอบภาระงาน ในส่วนที่เกิน29 

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ตามที่ ก.ม. ก าหนด จึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 

ได้ และในส่วนของอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชาเหมาจ่าย จะ31 

ด าเนินการปรับหรือเบิกจ่ายหรือไม่อย่างไร ขอให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปไปพิจารณาทบทวนระเบียบและน าเสนอที่32 

ประชุมเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป   33 

/4.2… 34 
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 4.2 การสรรหาคณะผู้บริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมถึงการ2 

ครบก าหนดการจ้าง รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อก าหนดการจ้างที่จะสิ้นสุดใน3 

วันที่ 30 กันยายน 2555 และเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ต่อสัญญาจ้าง รศ.สุภาพ ณ นคร เป็นผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 5 

และเมื่อคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ส านัก6 

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 แล้ว มีมติให้มีการปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ7 

คุณสมบัติและวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ในระเบียบฯ ดังกล่าวด้วย  8 

   9 

เลิกประชุม เวลา 16.00 นาฬิกา 10 

 11 

 12 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 13 

                   กรรมการและเลขานุการ 14 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 15 

 16 

 17 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 18 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 19 


