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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
คร้ังที่    5/2554 2 

วันพฤหัสบดีที่  14 กรกฎาคม 2554 3 
ณ  ห้อง GE Service Unit ส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

*************************************** 5 
ผู้มาประชุม 6 
 1. รศ.สุภาพ  ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)  ประธานกรรมการ  7 
 2. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 8 

3. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ     กรรมการ  9 
4. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี      กรรมการ   10 

 5. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  11 
 6. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 12 
 13 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 14 

1. ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมถาวร (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ)  รองประธานกรรมการ  15 
2. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา      กรรมการ 16 
3. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 17 
4. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 18 
5. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 19 
6. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ) กรรมการ 20 
7. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 21 

 22 
เร่ิมประชุม  เวลา  14.00 นาฬิกา 23 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  26 

1.1 การจัดซื้อเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอน 27 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการจัดซื้อเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอน จาก28 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่งการจัดซื้อ 2 ประเภท คือ 29 
หนังสือ จ านวน 235 เล่ม และสื่อเผยแพร่ความรู้ จ านวน 89 เล่ม  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 30 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  31 
ที่ประชุมรับทราบ 32 

 33 
1.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 34 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 35 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น36 
ร้อยละ 46.2 2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 48.7 3) โครงการที่ยังไม่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 37 
5.1 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 38 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 39 
ที่ประชุมรับทราบ 40 

/ 1.3 การขอเปิด... 
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1.3 การขอเปิดวิชาศึกษาทั่วไประดับคณะ 1 
-ไม่ได้แจ้ง- 2 
 3 

1.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไป  4 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ5 

เครือข่ายศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม 203 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ค านิยามหมวดวิชาศึกษา6 
ทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป  7 
โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 8 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 9 
ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 

1.5 การประชุมวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะจัดโครงการมหกรรมวิชาการ GE : Shared 13 

and Learned ในวันเสาร์ที่ 8 เดือนตุลาคม 2554 วัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีแสดงผลการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน14 
เรียนรู้ระหว่าง ผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน น าผลที่ได้จากการเสนอผลงานไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา15 
ศึกษาทั่วไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 16 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 17 
ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 

1.6 รายละเอียดของรายวิชา 806 211   20 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ง21 

รายละเอียดของรายวิชา 806 211 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนองาน ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ใน22 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยทางส านักวิชาศึกษาทั่วไปมอบหมายให้กลุ่มภารกิจวิชาการกลั่นกรอง23 
เบื้องต้นก่อน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6 24 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
ที่ประชุมรับทราบ 26 

  27 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  3/2554 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2554  28 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร29 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 32 

4.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 33 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ทางกลุ่มภารกิจวิชาการได้สรุปตารางเรียนรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป 34 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการลงประเมินการสอนของอาจารย์โดย35 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้จัดท า (ร่าง) แบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ36 
พิจารณาความเหมาะสม ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 37 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 38 

/ มติ ที่ประชุม... 
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         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้กลุ่มภารกิจวิชาการจัดท ารายละเอียดเก่ียวกับการ1 
ออกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยศึกษษรูปแบบจากคณะพยาบาลศาสตร์  โดยให้ประเมินปีละ 1 คร้ัง 2 
และให้น าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาคร้ังต่อไป 3 
            4.2  (ร่าง) คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 4 
           ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจวิชาการได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ5 
บริหารและพัฒนารายวิชา ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2554 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 
ฉบับท่ี 61/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 7 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 8 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 9 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา10 

และผู้รับผิดชอบรายวิชา ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554” ส่วนเร่ืองอัตราค่าตอบแทน ให้11 
น าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาคร้ังต่อไป 12 

 13 
4.3 การติดตาม การเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ14 

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 15 
-ไม่ได้พิจารณา- 16 

 17 
 4.4 ประชุมวิชาการประจ าปี 2554 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร18 
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 19 

-ไม่ได้พิจารณา- 20 
 21 
 4.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 22 

-ไม่ได้พิจารณา- 23 
 24 

 4.6 การเชิญอาจารย์พิเศษรายวิชา Happiness of Life  25 
ประธานได้เสนอ ต่อที่ประชุมว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ 26 

กรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เสนอแนะเก่ียวกับการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย เช่น  27 
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง ในรายวิชา Happiness of Life เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้รับฟัง 28 
และมีการบันทึกวีดีโอการบรรยายเก็บเป็นสื่อการสอนนักศึกษา ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.6 29 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 30 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอ บ โดยให้ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาและ31 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  แล้วเสร็จก่อน จึงให้ประธานกลุ่ม32 
วิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม น าเสนอโครงการเพื่อจะเชิญวิทยากรต่อไป 33 
 34 
 4.7 แนวทางการด าเนินการไปสู่ “คลังข้อสอบวิชาศึกษาทั่วไป”  35 

-ไม่ได้พิจารณา- 36 
 37 
 4.8  พิจารณาเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา  38 
  ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยื่นความประสงค์ขอ39 
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วของ นางสาววรุณยพันธ์  เปลื้องศรีรัมย์ รหัส40 

/ ประจ าตัว... 
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ประจ าตัว 5430809763 รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว คือ 414241 HUMAN RELATION เกรดที่ได้ คือ B+ และ1 
รายวิชาที่ขอเทียบเท่า คือ 000157 CITIZENSHIP AND GLOBALIZATION  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 
4.8 3 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 4 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา5 

ได้  6 
 7 

 4.9  การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์  8 
  ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป9 
จ านวน 5 รายวิชา 9 หน่วยกิต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการขอ10 
อนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ได้มีมติและแจ้งให้คณะทราบแล้วนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ไข 11 
และมีการเปลี่ยนชื่อวิชา ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.9 12 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 13 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้กลุ่มภารกิจวิชาการ ท าหนังสือเชิญผู้เก่ียวข้อง  ในวันที่ 14 

8 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อจัด Work shop การเขียนรายละเอียดของรายวิชา 15 
  16 

เลิกประชุมเวลา  17.00 นาฬิกา            17 
 18 

 19 
 20 
   นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 21 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      22 


