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 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

คร้ังที่    1/2554 3 
วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 4 

ณ  ห้อง GE Service Unit ส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
*************************************** 6 

ผู้มาประชุม 7 
 1. รศ.สุภาพ  ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)  ประธานกรรมการ  8 
 2. ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมถาวร  (รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) รองประธานกรรมการ  9 
 3. ศ.ดร.เพิ่มพูน  กีรติกสิกร      กรรมการ 10 
 4. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 11 
 5. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 12 
 6. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 13 
 7. นางจินตนา  กนกปราน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) กรรมการ  14 
 8. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  15 
    16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจส าคัญ) 17 

11. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ     กรรมการ  18 
12. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา      กรรมการ  19 
13. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 20 

 21 
ผู้เข้าร่วมประชุม 22 
 1. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     นักวิชาการศึกษา  23 
 2. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 24 

3. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์      นักสารสนเทศ  25 
 26 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.50 นาฬิกา 27 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  28 
 29 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  30 

1.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี 2554 31 
 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5976/2553 ลงวันที่ 1 32 

ธันวาคม 2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า33 
แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี 2554  โดยก าหนดประชุม 2 เดือนต่อครั้ง วัน34 
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30-16.30 น. ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1 35 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  36 
ที่ประชุมรับทราบ 37 

 38 
1.2 โครงสร้างการบริหารงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป 39 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้น าเร่ืองโครงสร้างการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไปเข้าที่ประชุม40 
คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 จากมติที่ประชุมดังกล่าว41 

/ มีมติเห็นชอบ... 
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มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อเสนอแนะว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจแล้วควรเขียนอธิบายภาระงานของแต่ละกลุ่ม1 
ให้มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะแบ่งออกเป็นงาน และให้น าเสนอหลักการเหตุผลและความจ าเป็นในการแบ่ง2 
โครงสร้าง เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีต่อไป  3 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 4 
ที่ประชุมรับทราบและให้ศึกษารูปแบบการเขียนภาระงานให้มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงใน5 

แต่ละกลุ่มภารกิจจากคณะ/หน่วยงานอื่น 6 
 7 

1.3 ความคืบหน้าโครงการ “การติดตามความก้าวหน้าของการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา8 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 9 

 ศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มพูน  กีรติกสิกร ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการ10 
จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปรับปรุงใหม่ 11 
พ.ศ. 2553) ได้เสนอต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 12 

 1. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามความก้าวหน้าของการจัดท าเอกสารประกอบการสอน13 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 5729/2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 14 

 2. มีการประชุมคณาจารย์ผู้เขียนเอกสารประกอบการสอน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 15 
เรียบร้อยแล้ว 16 

 3. มีความก้าวหน้าของการจัดท าต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน  ดังนี้  17 
3.1 วิชาที่ต้นฉบับเสร็จ มีการส่งเรียบร้อยแล้วจ านวน 2 วิชา  18 
3.2 วิชาที่ต้นฉบับยังไม่สมบูรณ์ แต่ได้มีการทยอยส่งต้นฉบับให้ทางส านักฯ เรียบร้อยแล้ว 19 

จ านวน 13 วิชา 20 
3.3 วิชาที่ยังไม่มีการรายงานความส าเร็จของงาน จ านวน 2 วิชา 21 

  4. ได้ด าเนินการส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน จ านวน 2 วิชา ที่สมบูรณ์แล้ว คือ วิชา 22 
000145 ภาวะผู้น าและการจัดการ และวิชา 000169 ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิอ่านเรียบร้อยแล้ว 23 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 24 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีการอธิปรายร่วมกันว่า รายวิชาที่มีปัญหาจะจัดท าเอกสารประกอบการ25 

สอนไม่ทันตามก าหนดเวลา จ านวน 3 วิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 26 
 1. วิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ให้หาหนังสือที่มีขายในท้องตลาด หรือตาม27 

เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี มาใช้เพื่ออ้างอิงเป็นเอกสารประกอบการสอน 28 
 2. วิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ ให้มีการขออนุมัติบันทึกเทปอาจารย์ผู้สอนใน29 

ทุกชั่วโมง เพื่อน ามาถอดเทปในการเขียนเอกสารประกอบการสอน 30 
 3. วิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล รับจะไป31 

พูดคุยกับอาจารย์สุวิน บุษราคัม เพื่อให้ช่วยเขียนเอกสารประกอบการสอน 32 
 33 
1.4 กรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไปลาออก 34 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6199/2553 ลงวันที่ 16 35 
ธันวาคม 2553 เร่ือง ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5976/2553 เป็นการเฉพาะราย คือ รองศาสตราจารย์ 36 
ดร.ชัยชาญ  วงศ์สามัญ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีภาระด้านงาน37 
สอนและงานวิจัยจ านวนมาก 38 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 39 
ที่ประชุมรับทราบ 40 
 41 

/ ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  11/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 1 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร2 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โดยไม่มีการแก้ไข 3 
  4 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 5 

3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 6 
รองประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งคณะอนุกรรมการการบริหาร7 

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2553 เมื่อ8 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รอโครงสร้างการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไปผ่าน9 
คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปก่อน จึงจะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารและ10 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 11 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางและ เห็นควรพิจารณาคณะกรรมการ13 

แต่ละชุดที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 16 

4.1 การเลื่อนสอบและการสอบชดเชย 17 
รองประธานได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่า คณะได้ส่งค าร้องขอเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชยของนักศึกษา 18 

โดยคณบดีต้นสังกัดของนักศึกษาได้อนุมัติค าร้องและขอให้ส านักฯ ด าเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 19 
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 6 รายวิชา จากนักศึกษา 19 คน โดยจะจัดสอบในวันเดียวกันทุกรายวิชา และได้ส่งหนังสือ20 
ขอต้นฉบับข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบชดเชยจากประธานรายวิชาทั้ง 6 รายวิชาเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระ21 
การประชุม 4.1 22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการ24 

สอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 25 
 26 

            4.2  โครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 27 
           คุณจักรินทร์  ศิลารัตน์ ต าแหน่งนักสารสนเทศ  ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับผิดชอบ28 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร29 
ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก เพื่อสร้างจิตส านึกในตัวตนของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และให้30 
นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของเกษตรกรรมที่เป็นมรดกของชาติ ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 1. GE กับจิต31 
สาธารณะ : ป้ายสีเติมฝันเพื่อน้อง 2. GE กับประชาธิปไตย : ล้อมวงเล่าประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นที่ฉัน32 
อยากเห็น 3. GE กับวิถีชีวิต : ลงแขกด านา ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 33 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  โดยให้เพิ่มเติมกิจกรรมที่สามารถตอบตัวชี้วัดบัณฑิตอัน35 

พึงประสงค์ได้ สามารถแก้ไขภาพลักษณ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 
 37 

 4.3  โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2554  38 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีการศึกษา 2554 จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา39 

ศึกษาทั่วไปโดยยึดรายละเอียดวิชา (มคอ. 3) ส าหรับหลักสูตร พ.ศ. 2553 และรายวิชาที่ได้มีการเทียบเคียงเอาไว้แล้ว 40 
ส าหรับหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการเตรียมความ41 

/ พร้อมอาจารย์ผู้สอน.... 
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พร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป จึงก าหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2554 ดัง1 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 4.3 2 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา4 

อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อวางรูปแบบการจัดหลักสูตรการอบรมต่อไป  5 
 6 

 4.4  มาตรฐานวิชา GE  7 
รองประธานได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่ า ได้จัดท า (ร่าง) มาตรฐานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ8 

ประชาสัมพันธ์คณะ โดยบอกรายละเอียดต่างๆ ในการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และมี9 
แบบฟอร์มให้กับคณะต่างๆ กรณีการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ส าหรับวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะขอเปิด ซึ่ง10 
เอกสารทั้งหมดจะส่งถึงคณะพร้อมกับโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 11 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 12 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยให้แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมกับโครงการจัดท า13 

ระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก  14 
 15 

    16 
เลิกประชุมเวลา  17.08 นาฬิกา            17 
 18 

 19 
 20 
   นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 21 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      22 


