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 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

คร้ังที่    2/2554 3 
วันพฤหัสบดีที่  10  มีนาคม 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 านวยการฝ่ายวิชาการ)  รองประธานกรรมการ  9 

3. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ) กรรมการ 10 
 4. ศ.ดร.เพิ่มพูน  กีรติกสิกร      กรรมการ 11 
 5. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 12 

6. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ     กรรมการ  13 
7. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา      กรรมการ  14 
8. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 15 

 9. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 16 
 10. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 17 
 11. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  18 
 12. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     นักวิชาการศึกษา  19 
 13. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20 
  21 
ผู้เข้าร่วมประชุม 22 

1. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์      นักสารสนเทศ  23 
 24 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.48 นาฬิกา 25 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  26 
 27 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  28 

1.1 ความคืบหน้าโครงการ  “การติดตามความก้าวหน้าของการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาใน29 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 30 
  ศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มพูน กีรติกสิกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้31 
ตั้งเป้าหมายให้มีเอกสารประกอบการสอนของ 17 รายวิชา ในหลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2553 ที่จะเปิดสอนในภาค32 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 นับถึงปัจจุบัน ทางส านักฯได้รับต้นฉบับแล้วจ านวน 4 รายวิชา ดังเอกสารประกอบ33 
วาระการประชุมที่ 1.1 34 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  35 
ที่ประชุมรับทราบ 36 

 37 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป 38 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ทางส านักฯ ได้ด าเนินการ39 
ตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้40 

/ เป็นบัณฑิตที่... 
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เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ1 
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3) การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ภาค2 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การบริหารจัดการ3 
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2553 ส่งให้ผู้บริหาร4 
มหาวิทยาลัยชุดเก่าและชุดใหม่ คณะ/หน่วยงาน  และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเรียบร้อยแล้ว  ดังเอกสาร5 
ประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 6 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 
  9 

1.3 การเลื่อนสอบและการสอบชดเชยวิชาศึกษาทั่วไป 10 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการได้สรุปข้อมูลการยื่นค า11 

ร้องขอเลื่อนสอบ/ขอสอบเชย ที่คณบดีที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้อนุมัติค าร้องเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน 23 คน จาก 8 12 
รายวิชา และจัดสอบชดเชยให้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 13 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 14 
 ที่ประชุมรับทราบ  15 
 16 
1.4 ผลการเยี่ยมคณะวิชาต่างๆ  17 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการได้จัดโครงการเยี่ยม 17 18 
คณะ รวมถึงวิทยาเขตหนองคายและวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน เพื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหมดวิชาศึกษาทั่วไป 19 
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553 ในประเด็น 1) แนะน าการบรรจุรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตรคณะ 2) แนะน าการ20 
เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไประดับคณะ 3) แนะน าการเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ดังเอกสารประกอบวาระการ21 
ประชุมที่ 1.4 22 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 
1.5 เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป  26 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27 
1958/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เร่ือง มาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 28 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในประกาศดังกล่าวได้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ดัง29 
เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 30 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 31 
ที่ประชุมรับทราบ 32 
 33 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  1/2554 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2554  34 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 35 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 17 ตัดค าว่า “หรือภารกิจส าคัญ” ออก 36 
 หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 14 ค าว่า “มาตรฐานวิชา GE” แก้ไขเป็น “มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไป” 37 
 38 
 39 
 40 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 1 
3.1 โครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 2 

คุณจักรินทร์  ศิลารัตน์ ต าแหน่งนักสารสนเทศ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการขออนุมัติ 3 
โครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างจิตส านึกในตัวตน4 
ของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ ซึ่งมีการปรับรูปแบบกิจกรรมจาก 5 กิจกรรม เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรม5 
ประชาสัมพันธ์ : ลงเยี่ยมคณะ  2.GE กับจิตสาธารณะ : การแข่งขันประกวดการท าสื่อสั้น  3. GE กับประชาธิปไตย : 6 
ล้อมวงเล่าประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นที่ฉันอยากเห็น 7 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 8 
 ที่ประชุมรับทราบ  9 

 10 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 11 

4.1 PMQA PL และแผนพัฒนาองค์กรของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 12 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ส่งแบบประเมินตนเอง13 

ให้กับผู้รับผิดชอบเพื่อน าข้อมูลมาสรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง โดยทางมหาวิทยาลัยให้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรส่ง14 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ใน 3 หมวด คือ 1) หมวด 1 การน าองค์กร 2) 15 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 
4.1 17 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 18 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้น าไปปรับปรุงและดูเกณฑ์ประกอบเพิ่มเติม 19 
 20 

            4.2  หลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2554 21 
           ประธานได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ า22 
งบประมาณ พ.ศ. 2554  โครงการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไปในด้าน23 
ต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น24 
ผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งในห้องเรียนและชุมชน 2) การวัดและระเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การท าวิจัยในชั้นเรียน โดย25 
ไปรับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 26 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 27 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์ น ากลับไปทบทวน28 

ใหม่ 29 
 30 

 4.3  การจ้างอาจารย์ผู้สอน วุฒิปริญญาโท 31 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมีภาระงานจ านวนมาก จึง32 

ต้องการจ้างอาจารย์ผู้สอน วุฒิปริญญาโท มาเพื่อช่วยลดภาระงานในกลุ่มภารกิจวิชาการ  โดยมีประกาศรับสมัคร33 
อาจารย์ของสถาบันภาษาเป็นตัวอย่าง ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.3 34 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 35 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอ บ โดยให้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 36 

1958/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เร่ือง มาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป 37 
 38 
 39 
 40 
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 4.4  ทบทวนผลการด าเนินงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไปและแนวทางการปรับปรุง 1 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท าวงจรการบริหารงาน2 

ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งก าหนดปัจจัยน าเข้า 3 
กระบวนการต่างๆ ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อน าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ และจัดล าดับความส าคัญของการ4 
พัฒนาการบริหารงานต่อไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.4 5 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 6 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยให้น าตัวชี้วัดที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับ7 

มอบหมายมาประกอบการทบทวนผลการด าเนินงาน 8 
 9 

    4.5  ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 10 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 11 

ทางกลุ่มภารกิจวิชาการแก้ไขปัญหาการส่งเกรดช้า โดยน ามาด าเนินการตัดเกรดเอง ซึ่งอิงตามเกณฑ์ที่แต่ละวิชา12 
ก าหนดไว้ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.5 13 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 
         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ โดยให้น าข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุม15 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 16 มีนาคม 2554 16 
 17 

 4.6  การเทียบเคียงรายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับ18 
รายวิชา 000 171 ชีวิตกับสุขภาพ กรณีคณะวิทยาศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 19 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ทางกลุ่มภารกิจวิชาการด าเนินการจัดท าการ20 
เทียบเท่ารายวิชา ส าหรับรายวิชา 000 133 กีฬา สุภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับรายวิชา 000 21 
171 ชีวิตสุขภาพ กรณีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554  ดังเอกสารประกอบวาระการ22 
ประชุม 4.6 23 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 24 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ โดยยังคงเปิดรายวิชา 000 133 กีฬา สุภาพ 25 

สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับรายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ ส าหรับนักศึกษาทั้ง 2 คณะในปีการศึกษา 26 
2554 ต่อไป 27 
 28 
เลิกประชุมเวลา  17.00 นาฬิกา            29 
 30 

 31 
 32 
   นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 33 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      34 


