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 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

คร้ังที่    4/2554 3 
วันพฤหัสบดีที่  12 พฤษภาคม 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. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 10 

4. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ     กรรมการ  11 
5. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา      กรรมการ 12 
6. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 13 
7. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ  14 

 8. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  15 
 9. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 16 

10. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 17 
 18 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 19 

1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 20 
 2. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี      กรรมการ  21 

3. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ) กรรมการ 22 
 23 
เร่ิมประชุม  เวลา  09.45 นาฬิกา 24 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  25 
 26 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  27 

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม) 28 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2265/2554 ลงวันที่ 29 เมษายน 29 

2554  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักว  ิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพ่ิมเติม) ส านักวิชาศึกษา30 
ทั่วไปได้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี  ภักดี จากคณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการ ดังเอกสารประกอบ31 
วาระการประชุมที่ 1 32 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน  36 

นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การ37 
บริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 3) ความเสี่ยงด้าน38 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ซึ่งในแต่ละด้านได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการด าเนินการ โอกาส39 
คงเหลือ ผลกระทบคงเหลือ และระดับความเสี่ยงคงเหลือ  ผู้รับผิดชอบปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้ส่งข้อมูลเพื่อ40 

/ รวบรวมจัดท า... 
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รวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน  ดังเอกสาร1 
ประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 2 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 

1.3 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน  6 
นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้7 

ด าเนินการจัดส่งรายการผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 254 (รอบ 8 
6 เดือน) ให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งข้อมูลผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ตอบ NA 9 
หมายถึง อยู่ระหว่างขั้นตอนของการด าเนินการ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 10 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 

1.4 การประชุมสัมมนาจัดท าแผนปี 2555  14 
นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  15 

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 ทางกลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพได้จัดโครงการสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติ16 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมบุษบง ไฟน รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยกิจกรรม17 
ที่ด าเนินการคือ 1) การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT 18 
Analysis) 3) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ดังเอกสารประกอบวาระการ19 
ประชุมที่ 1.4 20 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 
  23 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  3/2554 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2554  24 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 25 
 26 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 27 

4.1 (ร่าง) วิสัยทัศน์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 28 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากที่ส านักฯ ไปมีการจัดโครงการสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติ29 

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมบุษบง ไฟน รีสอร์ท 30 
จังหวัดหนองคาย ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยจัดท า SWOT หาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อใช้31 
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 และมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ32 
เป้าหมายของส านักฯ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 33 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ35 

ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับประเทศ” ส่วนพันธกิจและเป้าหมายของส านักฯ ไม่มีการ36 
เปลี่ยนแปลง 37 

 38 
 39 
 40 / 4.2 การพิจารณา... 
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            4.2  การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 
           รองประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1958/2553  ในภาค2 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เปิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 จ านวน 4 3 
รายวิชา และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553 จ านวน 17 รายวิชา  มีนักศึกษาที่4 
ลงทะเบียนเรียนจ านวนประมาณ 16,147 คน จ านวนกลุ่มเรียน 229 กลุ่มเรียน  มีอาจารย์ผู้สอนยื่นใบสมัครสอน5 
รายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 197 คน และขาดอาจารย์ผู้สอน จ านวน 99 คน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 7 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไปช่วยกัน8 

คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเชิญชวนมาร่วมสอน 9 
 10 

 4.3  การพิจารณาแผนการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป 11 
รองประธานได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้มอบหมายให้กลุ่มภารกิจ12 

วิชาการ จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อใช้ในการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง13 
ใหม่ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 โดยมีการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมินผลที่มีความ14 
ชัดเจน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.3 15 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 16 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ยึดตามรูปแบบดังกล่าว แต่ต้องมีการนัดประชุมทีม17 

วิทยากรเพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินผลอีกครั้ง 18 
 19 
 4.4  โครงการ “Training of the Trainers : รายวิชาศึกษาทั่วไป”  20 
  ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  โครงการ “Training of the Trainers : รายวิชาศึกษาทั่วไป” 21 
ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2554 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง22 
วิธีการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเอกสารประกอบวาระ23 
การประชุม 4.4 24 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 25 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ  26 
 27 

 4.5  พิจารณาเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนน ของรายวิชา  28 
  รองประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ29 
ภาษาต่างประเทศ ได้พิจารณารับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 5 คน เพื่อเข้าศึกษาใน30 
หลักสูตรฯ โดยให้ทางส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาที่นักศึกษาเคย31 
เรียนมาก่อน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.5 32 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้เทียบโอนได้ เนื่องจากเป็นนักศึกษาต่างชาติ และเป็น34 

รายวิชาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนเทอมสุดท้ายแล้ว ส่วนค่าคะแนนมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 35 
1. Ms. Fan Yuanli  เกรดที่ได้  A 36 
2. Ms. Wei Wei  เกรดที่ได้  B+ 37 
3. Ms. Xue Zhenhui  เกรดที่ได้  B 38 
4. Ms. Chen Si   เกรดที่ได้  A 39 
5. Ms. Ma Tianjiao  เกรดที่ได้  A 40 

/ 4.6 พิจารณา... 
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4.6  พิจารณาผลการเรียนรายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 
รองประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ในรายวิชา 000 2 

172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาสาขาการจัดการกอล์ฟ มีนักศึกษาจ านวน 32 คน ดังเอกสารประกอบวาระการ3 
ประชุม 4.6 4 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 5 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองผลการเรียนตามเสนอ  6 

 7 
เลิกประชุมเวลา  13.30 นาฬิกา            8 
 9 

 10 
 11 
   นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 12 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      13 


