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 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

คร้ังที่    3/2554 3 
วันพฤหัสบดีที่  7 เมษายน 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. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 11 

5. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ     กรรมการ  12 
6. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา      กรรมการ  13 

 7. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  14 
 8. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 15 
  16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 17 

1. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 18 
2. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 19 

 3. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 20 
4. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 21 
 22 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.20 นาฬิกา 23 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  26 

1.1 ผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 27 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อศึกษารูปแบบการ28 

บริหาร  ซึ่งมีทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมเดินทาง จ านวน 12 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อ29 
ศึกษารูปแบบการบริหารการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจากมหาวิทยาลัย ในประเทศ30 
มาเลเซีย และเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทักษะบุคคล (soft skill) ให้กับผู้เรียนและบุคลากรในส านักวิชา31 
ศึกษาท่ัวไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1 32 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 
1.2 ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 36 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 37 
3/2554 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 38 
2554  โดยก าหนดวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ในวันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม 2554  ดังเอกสาร39 
ประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 40 

/ จึงแจ้งที่ประชุม... 
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จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 
  3 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  1/2554 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2554  4 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 5 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 19 ข้อความ “นักวิชาการศึกษา” แก้ไขเป็น “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” 6 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 20 ข้อความ  “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ” แก้ไขเป็น “กรรมการและ7 

ผู้ช่วยเลขานุการ” 8 
 9 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 10 

3.1 การจ้างอาจารย์ผู้สอน วุฒิปริญญาโท 11 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกลุ่มภารกิจวิชาการมีภาระงานและจ านวนนักศึกษาที่12 

เพิ่มมากขึ้น จึงต้องการจ้างอาจารย์ผู้สอน วุฒิปริญญาโท มาเพื่อช่วยลดภาระงานในกลุ่มภารกิจวิชาการ  ซึ่งขณะนี้ได้13 
ด าเนินการขออนุมัติอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  วุฒิปริญญาโท จ านวน 3 อัตรา เพื่อส่งให้14 
กองการเจ้าหน้าที่ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราจ้าง15 
ต่อไป 16 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 
 ที่ประชุมรับทราบ  18 

 19 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

4.1 การเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 21 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้กลุ่มภารกิจวิชาการได้ด าเนินการยกเลิก22 

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และพัฒนารายวิชา ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี23 
การศึกษา 2553-2554 และได้จัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ24 
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2553 ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 25 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 26 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคมจะจัดสัมมนาเชิง27 

ปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน (แยกตามรายวิชา) ให้พิจารณาทีมวิทยากรและคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในการประจ า28 
กลุ่มอีกคร้ังหนึ่ง   29 

 30 
            4.2  รายละเอียดกิจกรรมที่จะด าเนินงาน 31 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางในการจัดท า32 
แผนการสอนอย่างละเอียดแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ในการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 33 
2554 ดังหัวข้อต่อไปนี้ 34 

1) แผนที่แสดงผลการเรียนรู้จากรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา 35 
2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามที่36 

ก าหนดไว้ในแผนที่ฯ (ควรท าเป็นคู่มือ) 37 
3) ใช้คู่มือฯ เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมและใบงานและจัดหาสื่ออื่นๆ ส าหรับทุกหัวข้อ38 

ของแต่ละรายวิชา  39 
4) ได้แผนการสอนแต่ละรายวิชาอย่างละเอียด 40 

/ 5) น าไปใช.้.. 
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5) น าไปใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อน าไปใช้สอน 1 
6) ติดตาม ประเมินผล เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษาต่อไป 2 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 3 

         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  4 
 5 

 4.3  แนวทางคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน 6 
ประธานได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดท าประกาศมาตรฐานอาจารย์7 

สอนวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1958/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 โดยในประกาศได้8 
ก าหนดคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเรียบร้อยแล้ว 9 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 10 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอ บ โดยให้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 

1958/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เร่ือง มาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป  แต่ให้มีการแก้ไขในข้อที่ 12 
3.1 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่นับรวมระยะเวลาการลาศึกษาต่อ หากมี13 
ประสบการณ์การสอนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษา14 
ทั่วไป 15 
 16 
 4.4  ผลการเรียนรายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และรายวิชา 000 172 ชีวิตกับ17 
สิ่งแวดล้อม 18 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ใน19 
ส่วนที่เหลือ จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ได้ส่งผลการเรียนของนักศึกษามา 1 20 
ราย คือ นายวิชญ์วิสิฐ ค าพอ ส่วนผลการเรียนนักศึกษาที่เหลือไม่มีการแจ้งมาด้วย และรายวิชา 000 172 ชีวิตกับ21 
สิ่งแวดล้อม ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.4 22 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 23 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ โดยให้ส่งหนังสือบันทึกข้อความแจ้งประธาน24 

รายวิชาว่า รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษา25 
ทั่วไป และให้ด าเนินการส่งผลการเรียนมาใหม่ โดยในบันทึกต้องก าหนดวันส่งที่ชัดเจน 26 

 27 
    28 
เลิกประชุมเวลา  12.55 นาฬิกา            29 
 30 

 31 
 32 
   นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 33 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      34 


