
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 1/2556 2 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  ร องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 7 

2. อ.ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 8 

3. ผศ.สุณี อัษฎายุธ  แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 9 

4. ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       กรรมการ 10 

5. รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 11 

6. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 12 

7. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 13 

8. อ.ปรีชา เครือวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 14 

9. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป      กรรมการและเลขานุการ        15 

10. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยเลขานุการ   16 

11. นางจินตนา กนกปราน รองผู้ อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 17 

12. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ  นักวิชาการศึกษา      ผู้ช่วยเลขานุการ 18 

 19 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  20 

1. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ      ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ29 

เงินรายได้ 12,760,000 บาท งบประมาณเงินแผ่นดิน 2,815,000 บาท รวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 30 
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ร้อยละ 11.49 ด้านการบริหารจัดการ 1,347,089.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.65 และโครงการตามยุทธศาสตร์ 33 

169,835 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 12,267,830.91 บาท (สิบสองล้านสองแสนหก  34 
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รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ส านักการศึกษา1 

ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป พร้อม2 

ด้วยบุคลากรกลุ่มภารกิจบริหาร ได้ไปศึกษาดูงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการการจัดการเรียน3 

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ณ ส านักการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส านักการศึกษาท่ัวไป เป็น4 

องค์กรในก ากับมีฐานะเทียบเท่าคณะ ดูแลรับผิดชอบสถาบันภาษา และโรงพิมพ์ อาจารย์ผู้สอนมาจากคณะวิชา5 

ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการสอนจะจ่ายเป็นภาคการศึกษา โดยคิดจากจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน อาจารย์ 1 คน6 

สอนได้ไม่เกิน 4 วิชา หรือ 8 หน่วยกิต หรือไม่เกิน 4 กลุ่มเรียน หรือจ านวนนักศึกษาไม่เกิน 200 คน จะเบิกจ่าย7 

ค่าตอบแทนการสอน ก็ต่อเมื่ออาจารย์ส่งผลการเรียนและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ดั ง8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 9 

ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 10 

หลังจากท่ีอาจารย์ส่งผลการเรียนและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เรียบร้อยแล้ว  11 

 12 

1.3 รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาศึกษาทั่วไป : คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมด้าน13 

ความเอื้ออาทร (Sharing & Caring) 14 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชา15 

ศึกษาท่ัวไป: คุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมด้านความเอ้ืออาทร ( Sharing & Caring) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 16 

มกราคม 2556 โดยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1411/2555 เรื่อง อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม 17 

จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก าหนดอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ความเอ้ืออาทร 18 

จากการสัมมนามีการระดมสมองและผลสรุปคือ อาจารย์ผู้สอนเป็น Key Success Factor ที่จะสร้างวัฒนธรรม19 

ความเอ้ืออาทร (Sharing & Caring) โดยใช้สถานการณ์จริงในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โครงงาน20 

เป็นฐาน ( Project Based Learning) ดั งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่21 

ประชุมเพ่ือทราบ  22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

 24 
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1.4 โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิถีชุมชนและการจัดบริการสุขภาพ 28 

(Folkway and Community Health Management)  29 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  แจ้งที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่ายวิชาการและ30 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าหารือกับส านักวิชาศึกษาท่ัวไปเกี่ยวกับการเปิดสอนวิชาวิถีชุมชนและการจัดบริการ  31 

สุขภาพ (Folkway and Community Health Management) โดยให้จัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป และคาดว่าจะ 32 

เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ดั งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จึง33 

แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  34 

ที่ประชุมรับทราบและอภิปรายร่วมกัน กรณีชื่อวิชาควรจะเป็น Community Learning ที่ไม่จ ากัด35 

เฉพาะด้านสุขภาพ เพ่ือให้นักศึกษาทุกคณะได้ร่วมเรียน  36 
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นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  รายงาน39 

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 โดยมีโครงการทั้งสิ้น 27 40 
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โครงการ ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนและ1 

บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 3.70) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 2 

44.45) และโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 14 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 51.85) ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ก าหนด3 

ด าเนินการช่วงปิดภาคการศึกษา ดั งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5  จึงแจ้งที่ประชุม4 

เพ่ือทราบ  5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

1.6 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา 8 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  แจ้งที่ประชุมความว่า ด้วยส านักงาน9 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ10 

น าไปประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 11 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งส านักวิชาศึกษาท่ัวไปมีรายวิชา 000 145 พันธะทางสังคมของพลเมือง ที่จะ12 

น าเสนอ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

/1.7... 21 

1.7 การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน 22 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  แจ้งที่ประชุมความว่า ตามแผนปฏิบัติราชการ 23 

ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการส่งเสริมความร่วมมือวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในเบื้องต้นได้24 

หารือกับทาง Center for Academic Development, University Putra Malaysia ในการจัดการประชุมเชิง25 

ปฏิบัติการในเรื่อง Outcome Based Education, Domains of Outcomes and Writing Learning 26 

Outcomes, Student Centred Learning Approaches และ Assessment of Outcomes ระยะเวลา 2 วัน 27 

ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ   28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

1.8 การด าเนินการวิจัยการเรียนรู้  31 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  แจ้งที่ประชุมความว่า ตามแผนปฏิบัติราชการ 32 

ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งจะเป็นการด าเนินงานร่วมกับกอง33 

บริหารงานวิจัย ในการให้ความรู้เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ทุนสนับสนุน34 

การท าวิจัย และมีการน าผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  35 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ36 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 37 

  38 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 39 
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ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และมีมติรับรอง1 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  2 

 3 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4 

 3.1 บุคลากรเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสาย5 

สนับสนุน 6 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  แจ้งที่ประชุมความว่า บุคลากรของส านักวิชา7 

ศึกษาท่ัวไป คือ นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ ขั้นเงินเดือน 19,770 บาท ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  มีความ8 

ประสงค์ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน9 

การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นสาขาวิชา10 

ขาดแคลน  มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 133,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  11 

โดยขอใช้เงินกองทุนจ านวน  150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ12 

วาระการประชุมที่  3.1  จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ  14 

  15 

/3.2… 16 

3.2 ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ ประจ าภาคการศึกษาต้น 17 

ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ราย 18 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอขอเปลี่ยนแปลง19 

ผลการเรียนรายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555  ให้กับนักศึกษา20 

จ านวน 2 ราย สาเหตุเนื่องจากการให้คะแนนผิดพลาด ดั งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 21 

3.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 23 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555  ให้กับนักศึกษาจ านวน 2 ราย ดังกล่าว พร้อมกับให้การเสนอแนะว่า24 

ในการด าเนินการคราวต่อไป   ขอให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการพิจารณาทวนสอบคะแนนก่อนที่จะมีการบันทึกผล25 

การเรียนเพ่ือป้องกันการให้คะแนนผิดพลาด  26 

 27 

เลิกประชุม เวลา 11.45 นาฬิกา 28 

 29 

 30 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 31 

                   กรรมการและเลขานุการ  32 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  33 

 34 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 35 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 36 


