
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  1 

ครั้งท่ี 5/2557 2 

เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาท่ัวไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ         ประธานกรรมการ     7 

2. รศ.ดร.พินจิ หวังสมนึก  รองคณบดฝี่ายบริหาร แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์         กรรมการ 8 

3. อ.ปรีชา เครือวรรณ          รองคณบดฝี่ายบริหาร แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                   กรรมการ         9 

4. รศ.ดร.อรวรรณ บรุาณรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แทน  10 

ผู้อ านวยการส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ                  11 

5. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒ ิ            กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ             กรรมการ 13 

7. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ             กรรมการ 14 

8. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป             กรรมการและเลขานุการ 15 

9. รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป           ผู้ช่วยเลขานุการ 16 

10. นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป           ผู้ช่วยเลขานุการ 17 

11. น.ส.นวรัตน์ ก าลงัเลิศ  นักวิชาการศึกษา               ผู้ช่วยเลขานุการ 18 

 19 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  20 

1. รศ.ดร.กลุธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                กรรมการ 21 

2. อ.ณรินทร์ เจรญิทรัพยานนท ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ            กรรมการ 22 

 23 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา 24 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 25 

 26 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 27 

 1.1 การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป    28 

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ ค าสั่ง29 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่   4486/2557  เรื่อง  แต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  โดย30 

ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  คือ รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร และผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ31 

ฝ่ายบริหาร  คือ  นางจินตนา กนกปราน    ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1  จึงแจ้ง32 

ที่ประชุมเพื่อทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 

/1.2... 36 

1.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสท่ี 3 37 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการเบิกจ่าย38 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ประจ าไตรมาสที่ 3 โดยงบประมาณที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรร 39 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 แบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ 9,700,000 บาท งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,570,000 40 

บาท งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรกลางปี 3,000,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 41 

14,270,000 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้ งสิ้น 42 
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10,562,103.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.02 โดยในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 56)   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ1 

ร้อยละ 22.77 สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2 

57) มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ  23.77   สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2  ที่ก าหนดไว้3 

ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57) มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 21.22 ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย4 

งบประมาณในไตรมาสที่ 3 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 25 และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 57) อยู่ระหว่างด าเนินการ มี5 

การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วร้อยละ 6.26 ขณะนี้คงเหลืองบประมาณรวมทั้งสิ้น  3,707,896.75 บาท คิดเป็น6 

ร้อยละ 25.98 งบประมาณดังกล่าว ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการกันเงิน เพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปี  เป็น7 

ค่าตอบแทนการสอน ซึ่งยังไม่สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ8 

ประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 9 

ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะว่างบประมาณที่เหลือส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการสอน ควร10 

ด าเนินการกันเงินเหลื่อมปี และส าหรับการประมาณงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนควรให้ครอบคลุม11 

เป็นปีการศึกษา   12 

  13 

1.3 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   14 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานความก้าวหน้าผลการ15 

ด าเนินงานตัวช้ีวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 16 

67 ตัวช้ีวัด 20 โครงการ โดยผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 1) มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัด17 

และเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 59 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 88.06 ส่วนตัวช้ีวัดที่เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่18 

บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 11.94     2) มีการด าเนินโครงการและเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 19 

14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนโครงการที่เริ่มด าเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็น20 

ร้อยละ 30 ในจ านวนน้ีมีหนึ่งโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ตัวช้ีวัดไม่บรรลุเป้าหมาย คือ โครงการการก ากับ21 

ติดตามประเมินการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.3   จึงแจ้ง22 

ที่ประชุมเพื่อทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ส าหรับโครงการที่ยังด าเนินการอยู่ เห็นควรให้ส านักวิชาศึกษา24 

ทั่วไป มีการก ากับติดตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  แต่ตัวช้ีวัดไม่บรรลุ25 

เป้าหมาย ควรมีการวางแผนทบทวน เพื่อน าไปปรับปรุงในคราวต่อไป 26 

 27 

/1.4... 28 

1.4 รายงานจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 29 

2557  30 

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานจ านวนนักศึกษา31 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอน 20 32 

รายวิชา จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 18,145 ราย รายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนมากที่สุด 3 ล าดับแรก 33 

คือ 1) รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ จ านวน 3,093 ราย 2) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของ34 

พลเมือง จ านวน 2,307 ราย และ 3) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม จ านวน 2,076 ราย ดังรายละเอียดตาม35 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 36 

ที่ประชุมรับทราบและตั้งข้อสังเกตจ านวนตัวเลขที่คณะขอส ารองที่นั่งแต่ละรายวิชา กับจ านวนนักศึกษา37 

ที่ลงทะเบียนเรียนจริง ตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนกันมาก บางรายวิชาคลาดเคลื่อนมากกว่า 500 ราย ที่ประชุม38 

เห็นควรให้ท าความเข้าใจร่วมกันกับคณะ    ในการให้ข้อมูลการประมาณจ านวนนักศึกษาให้มีความคลาดเคลื่อน39 

น้อยที่สุด และขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดจ านวนกลุ่มเรียนแต่ละรายวิชาที่จัดสอนจริง 40 
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1.5 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ “Learn how to 2 

learn” 3 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนา4 

ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ “Learn how to learn” โดยฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5 

ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 6 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษาได้รับทราบรูปแบบวิธีการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2) นักศึกษาได้ร่วม7 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  3)  นักศึกษาได้ร่วมสร้างกติการ่วมกันในการที่จะเป็น8 

คนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์ 9 

สารสิน ในแต่ละช่วงเวลาการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 8 รอบ แต่ละรอบรับนักศึกษาประมาณ 750 คน เข้าร่วม10 

กิจกรรม 1) การสร้าง Motivation 2) IT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 11 

และ 3) เทคนิคการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากส านักนวัตกรรมการเรียน12 

การสอน ส านักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินการ13 

แจกแบบประเมินความพึงพอใจ และใบงานกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักศึกษาใหม่จากการชมวีดิทัศน์ 14 

ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,200 ชุด ได้รับกลับคืน จ านวน 5,123 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.52 ผลการ15 

ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักศึกษาใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับดี (4.24) 16 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจประเด็นสิ่งอ านวย17 

ความสะดวกอยู่ในระดับดีมาก (4.51) รองลงมา คือ ประเด็น IT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากร   18 

การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (4.20) ส่วนการสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและ19 

เทคนิคการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี (4.16) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ20 

วาระการประชุมที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 21 

                                                       /ที่ประชุม... 22 

ที่ประชุมรับทราบ                                          23 

  24 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 25 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 และมีมตริับรอง26 

รายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  27 

 28 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 29 

 3.1 การบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาเขตหนองคาย 30 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  คราวประชุมครั้งที่ 4/2557 31 

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2557  วาระที่ 1.2  ผลการลงเยี่ยมวิทยาเขตหนองคาย   โดยคณะกรรมการประเมิน32 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหนองคาย ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรจัดให้มี33 

คณะกรรมการกลางในการพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2) ควรจัดให้มีการทวนสอบ 3) ควรมี34 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา 4) ควรจัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 5) ควรมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  35 

และ  6) ควรมีตัวแทนของทั้งสองหน่วยงานร่วมอยู่ในคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการ36 

ประสานงานหรือประสานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน   37 

ที่ประชุมเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป   โดยท าหน้าที่ทวนสอบ38 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งส านักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาเขตหนองคาย โดยขอให้มี39 

ตัวแทนจากวิทยาเขตหนองคายร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย   40 



 

 

 

4 

 

 1 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 2 

 4.1 กรอบภาระงานเพ่ือมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป   3 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอกรอบภาระงานเพื่อ4 

มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ5 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มีมติเห็นชอบ6 

โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นส านักวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้ก าหนดช่ือผู้รับผิดชอบภาระ7 

งานตามโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอ8 

ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นควรใหอ้ยู่ในอ านาจการพิจารณาของผู้บรหิารส านักวิชาศึกษาทั่วไป     10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

/4.2… 16 

4.2 ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ ภาคการศึกษาปลาย     17 

ปีการศึกษา 2556   18 

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอเปลี่ยนแปลง19 

ผลการเรียนรายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษา 20 

จ านวน 1 ราย สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของเครือ่งตรวจกระดาษค าตอบ ไม่ตรวจกระดาษค าตอบ และไม่ได้21 

มีการตรวจสอบกอ่นกรอกคะแนน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอที่22 

ประชุมเพื่อพจิารณา  23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนมุัติการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนดงักล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า24 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปควรมีกระบวนการทวนสอบคะแนนและหลกัฐานประกอบการให้คะแนนให้ถูกตอ้งชัดเจน 25 

 26 

4.3 ร่าง โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 27 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ร่าง โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 28 

ฉบับปรับปรงุใหม่ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาที่ 1 Freshman Education มี 1 29 

รายวิชา คือ รายวิชา Learn how to learn กลุ่มวิชาที ่ 2 Liberal Arts Education มี 7 รายวิชา คือ 1) 30 

รายวิชาสิทธิพื้นฐาน 2) รายวิชาความสุข 3) รายวิชาวัฒนธรรม 4) รายวิชาภาวะผู้น าและการจัดการ 5) รายวิชา31 

ความเป็นผูป้ระกอบการ 6) รายวิชาจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ และ 7) รายวิชาวิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้32 

ชุมชน และกลุ่มวิชาที่ 3 Education for Creativity มี 1 รายวิชา คือ รายวิชากระบวนการคิดแบบองค์รวม โดย33 

แต่ละรายวิชาได้ระบุช้ันปีและภาคการศึกษาทีจ่ะให้ลงเรียน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม34 

ที่ 4.3 จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา  35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ ทั้งนี้เห็นควรให้ 1) เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพันธะทางสงัคมลงใน 36 

รายวิชาสิทธิพื้นฐาน 2) ย้ายรายวิชาความเป็นผูป้ระกอบการ และรายวิชาจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มาอยู่ใน 37 

กลุ่มวิชาที่ 3 Education for Creativity และ 3) รายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนในช้ันปีที่ 4 ให้เปลี่ยนเป็นเรียนช้ันปีที่ 3  38 

 39 

เลิกประชุม เวลา 12.20 นาฬิกา 40 
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 2 

    (รองศาสตราจารยส์ุภาพ ณ นคร) 3 

                   กรรมการและเลขานุการ 4 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 5 

 6 

นางสาวนวรัตน์ ก าลงัเลิศ 7 

ผู้บันทกึ/พิมพร์ายงานการประชุม 8 


