
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 4/2560 2 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   7 

2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                   กรรมการ   8 

3. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 9 

4. ผศ.ดร.สุมนา นีระ           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แทน  10 

                                       ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ          กรรมการ 11 

5. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    12 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. รศ.ดร.สุวร ีฤกษ์จารี         ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

8. ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์         ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 15 

9. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี         ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 16 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ         นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 17 

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  19 

1. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว       คณบดีคณะเทคโนโลยี                   กรรมการ 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา 22 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 23 

 24 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

1.1 การแต่งตั้งกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคลากรสายผู้สอน) แทนผู้ครบก าหนดเกษียณอายุ 26 

     ราชการ 2 ท่าน   27 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้ งการแต่งตั้งกรรมการในฐานะ28 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคลากรสายผู้สอน) แทนผู้ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี และ 29 

ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 30 

     ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

1.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560   33 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 34 

ปีงบประมาณ 2560 (ณ 30 ก.ย. 60) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณเงินรายได้จ านวน 35 

15,000,000 บาท และงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,600,612.50 บาท ซ่ึง 36 

/งบประมาณ... 37 
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งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 มีการใช้จ่ายจ านวน 13,933,522.29 บาท คงเหลือจ านวน 1 

1,066,477.71 บาท และได้ด าเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2560 เป็นค่าตอบแทนการสอน ประจ า   2 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,065,900.00 บาท คง เหลือจ านวน 577.71 บาท ส่วน3 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 มีการใช้จ่ายจ านวน 3,363,182.50 บาท คงเหลือ จ านวน 4 

237,430 บาท ซึ่งได้ด าเนินการคืนเงินกันเหลื่อมปี 2559 แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ5 

ประชุมที ่1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 6 

      ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

1.3 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน 9 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการด าเนินโครงการตาม10 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 11 

1. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม12 

แผนและบรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 97.06) และด าเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่13 

บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 2.94)  14 

2. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ 42 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม15 

แผนและบรรลุเป้าหมาย 40 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 95.24) และด าเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่16 

บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 4.76)  17 

3. ผลการด าเนินการตามจ านวนโครงการ 15 โครงการ พบว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ 18 

(คิดเป็นร้อยละ 100.00)  19 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 20 

     ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

1.4 รายงานผลการจัดประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค)  23 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผลการจัดประชุมวิชาการ การศึกษา24 

ทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ซึ่งประกอบด้วยการจัดประชุม25 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และจัดประชุม26 

วิชาการในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 250,000 บาท 27 

มีรายได้จากการเก็บค่าลงทะเบียน 191,800 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ 190,245 บาท ผู้เข้าร่วม28 

ประชุมวิชาการ 375 คน จากการประเมินความพึงพอใจทีอ่ยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านขั้นตอนการลงทะเบียน29 

เหมาะสม (คิดเป็นร้อยละ 92.03) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน าที่เป็น30 

ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ 91.33) ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาการ31 

จัดประชุม (คิดเป็นร้อยละ 85.31) โดยมีข้อเสนอแนะด้านการจัดประชุมว่าควรจัดทุกปีและต่อเนื่อง และควรเพ่ิม32 

ระยะเวลาการจัดประชุมเป็น 2-3 วัน หัวข้อที่สนใจได้แก่แนวทางการจัดการรายวิชา แนวทางการจัดระบบ     33 

/การจัดการสอน... 34 
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การจัดการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนความพึงพอใจด้านวิทยากร พบว่ามีความ 1 

พึงพอใจมากที่สุด 2 หัวข้อ คือ หัวข้อ Innovative Innovation Education in Digital Age และหัวข้อ Digital 2 

Tools for Learning (คิดเป็นร้อยละ 93.51 และร้อยละ 93.07) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ3 

ประชุมที ่1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 4 

      ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

1.5 การพัฒนาหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคดิจิตอล 7 

     ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุม ด้วยสภา 8 

มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน9 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคดิจิตอล โดยที่นายกสภามหาวิทยาลัยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง10 

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยให้เป็นวาระที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีผู้อ านวยการส านักวิชา11 

ศึกษาท่ัวไปเป็นกรรมการด้วย ขอบข่ายการด าเนินงานในเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอน การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 12 

และมาตรฐานห้องเรียน  13 

      ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 16 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และมีมติรับรอง17 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 21 

 3.1 การแก้ไขเอกสารขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์ 22 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปแจ้งที่ประชุม ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ขอ23 

อนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต และท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชา24 

ศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเอกสาร25 

หลักการของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ และเอกสาร มคอ.3 แต่ละรายวิชา ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์26 

ด าเนินการแก้ไขเอกสารแล้ว และน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง27 

หลักสูตร คราวประชุมครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ และเห็นควรให้28 

ก าหนดรหัสวิชาของทั้ง 2 รายวิชาให้ครบถ้วน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการก าหนดรหัสวิชา และส่ง29 

เอกสาร มคอ.3 ที่แก้ไขแล้ว ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบวาระการประชุมที่ 3.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 31 

     ที่ประชุมรับทราบ 32 

 33 

/วาระท่ี 4... 34 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 การเสนอรายช่ือกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคลากรสายผู้สอน) แทนกรรมการครบก าหนด 2 

               วาระ 4 ท่าน  3 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการ4 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะครบก าหนดวาระในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป        5 

จึงน าเสนอรายชื่อกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคลากรสายผู้สอน) แทนกรรมการครบก าหนดวาระ โดยขอ6 

เสนอรายชื่อบุคลากรสายผู้สอน 8 ท่าน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณา7 

คัดเลือก 4 ท่าน ดังนี้ 8 

      1. รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   คณะศึกษาศาสตร์ 9 

      2. ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์  คณะเทคโนโลยี 10 

      3. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 

      4. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร  ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 12 

      5. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร  คณะเภสัชศาสตร์ 13 

      6. อ.ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 

      7. รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล  คณะเภสัชศาสตร์ 15 

      8. ผศ.ดร.วรรณดี บัญญัติรัชต  ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  16 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 17 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 18 

 19 

 4.2 แผนกลยุทธ์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559-2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ  20 

              แผนปฏิบัติการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 21 

     ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอแผนกลยุทธ์ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  22 

พ.ศ. 2559-2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2561  โดย23 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 17 24 

โครงการ และ 39 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือ25 

พิจารณา 26 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะการด าเนินโครงการปรับปรุง27 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยให้เน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสัดส่วนที่สูงกว่าผลงานตาม28 

ข้อก าหนดการจ้าง โดยควรก าหนดให้มีการพัฒนางานหรือสิ่งที่บุคลากรจะต้องมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและก้าวทัน29 

สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 30 

 31 

 32 

 33 
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4.3 ขออนุมัติสัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560   1 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาขออนุมัติสัญลักษณ์ 2 

I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา 34 รายการใน 11 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสาร3 

ประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 5 

 6 

 4.4 ขอความเห็นชอบผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 7 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอความเห็นชอบผลการเรียน   8 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 18 รายวิชา ดังนี้ 9 

       1. รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 10 

      2. รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม 11 

      3. รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 12 

      4. รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต 13 

      5. รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 14 

      6. รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 

      7. รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 16 

      8. รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 17 

      9. รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 18 

      10. รายวิชา 000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 19 

      11. รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 20 

      12. รายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 21 

      13. รายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์22 

      14. รายวิชา 000 170 การคิดข้ันสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 23 

      15. รายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ 24 

      16. รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 25 

      17. รายวิชา 000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 26 

      18. รายวิชา 000 231 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต      27 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 28 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียน 17 รายวิชา ยกเว้นรายวิชา 000 169 การคิดเชิง29 

สร้างสรรค์ ที่ขอให้พิจารณาใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มเรียนที่มีนักศึกษาคณะเดียวกัน แต่30 

ระดับผลการเรียนมีความแตกต่างกันมาก  31 

 32 

 33 
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       4.5 ค าขอก าหนดอัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 1 1 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอค าขอก าหนดอัตราใหม่ 2 

ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านการ3 

พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึง4 

การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน พร้อมให้ค าปรึกษา5 

แนะน ากับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอ   6 

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 7 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามภาระงานจึงให้แก้ไขต าแหน่งเป็น       8 

นักสารสนเทศ และให้เพ่ิมเติมภาระงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ9 

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาแต่ละรายในแต่ละรายวิชา  10 

  11 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  12 

5.1 การก าหนดอายุอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 13 

     ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอเรื่องการก าหนดอายุอาจารย์ผู้สอน14 

รายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือ15 

พิจารณา 16 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดอายุอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยก าหนด17 

อายุไม่เกิน 70 ปี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแตป่ีการศึกษา 2561  18 

 19 

เลิกประชุม เวลา 16.00 นาฬิกา 20 

 21 

 22 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 23 

                     กรรมการและเลขานุการ 24 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 25 

 26 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 27 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 28 

 29 

 30 


