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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 

ครั้งที่    7/2554 2 
วันศุกร์ที่  11 พฤศจิกายน 2554 3 

ณ  ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
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 15 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 16 

1. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 17 
2. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 18 
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 22 
เริ่มประชุม  เวลา  14.00 นาฬิกา 23 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  24 
 25 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  26 

1.1 ผลการศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน 27 
 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท ารายงานการศึกษาดูงานการบริหารจัดการการจัดการ28 

เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ 29 
มหาวิทยาลัยฉือจี้ มหาวิทยาลัยซินหัว และมหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน  โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน30 
ได้สรุปบทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไว้ดังนี้ 1. อาจารย์ทุกคนต้องตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบในการ31 
สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับประเทศชาติและจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับศิษย์ 2. การจัดการเรียนการ32 
สอนแต่ละหลักสูตรต้องสอดแทรกการพัฒนาทางจิตใจเข้าไปในเนื้อหาของรายวิชา เพราะรายวิชาศึกษาท่ัวไป33 
ไม่เพียงพอที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 3. ผู้น าระดับสูงทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ34 
คณะต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการฝึกนักศึกษาและบุคลากร 35 
เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร การแยกขยะและรีไซเคิล การประหยัดไฟฟ้า น้ าประปา การมีจิตอาสา ซึ่งต้อง36 
ท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และคณาจารย์และบุคลากรต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษา 4. กิจกรรมที่37 
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาบางกิจกรรมอาจน ามาเทียบเคียงเป็นหน่วยกิตของรายวิชาศึกษา38 
ทั่วไปได้ เช่น การปฏิบัติธรรมในสถานที่ท่ีได้รับการยอมรับ แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เช่น การ39 
ขึ้นทะเบียนสถานที่ท่ีนักศึกษาสามารถไปเรียนได้โดยจัดเป็นหมวดหมู่ การเทียบเท่าหน่วยกิต การก ากับ40 
ติดตามประเมินผล และการจัดให้มีใบรับรองจากสถานที่ฝึก ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่1.1 41 

/ จึงแจ้งที.่.. 



 2 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 
1.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการ เรื่อง การบริหารจัดการวิชาการให้มีคุณภาพ 4 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 5 
ได้อภิปรายร่วมกันและมีมติให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปวางแนวทางการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ6 
พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งจะประกอบด้วย Required Common Courses, Core 7 
GE. Courses และ Selective/Advanced GE. Courses ทั้งนี้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปควรจะรับผิดชอบกลุ่ม8 
วิชา Core GE.  เท่านั้น และเน้นบทบาทในการก ากับดูแลและประเมินการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปที่คณะสอน  9 
และมีหน้าที่อบรมพัฒนาการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 10 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 

1.3 คณะอนุกรรมการอัตลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   14 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4834/2554 ลงวันที่ 25 15 

สิงหาคม พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตลักษณ์ด้าน16 
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นประธาน17 
อนุกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ18 
ศึกษาศาสตร ์และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  เป็นอนุกรรมการ  และรองผู้อ านวยการ19 
ฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ยกร่างประกาศ20 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ21 
พิจารณาหาแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าว เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวิชาการ 22 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 23 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 24 
ที่ประชุมรับทราบ 25 
 26 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  6/2554 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554  27 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 28 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 38 ค าว่า “ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปได้มีการจัดท า” แก้ไขเป็น “ส านักวิชา29 
ศึกษาท่ัวไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า” 30 
 31 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 32 

3.1 การจัดประชุมวิชาการโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิชาศึกษาทั่วไป 33 
(Conference of General Education : CGE 2011)   34 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ได้ สรุปการด าเนินการจัดกิจกรรม35 
โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิชาศึกษาท่ัวไป  (Conference of General Education: 36 
CGE 2011) ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุเนตร  โพธิสาร คณะ37 
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 
ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ และอาคารพระราชทานปริญญาบัตร (หลังเดิม) มีผู้เข้าร่วม39 
ประชุมสัมมนารวมทั้งสิ้น 250 คน  40 
 41 / จึงเสนอท่ี... 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 1 

         ที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 
3.2 การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4 

            ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  จะมีการจัดโครงการ “International Conference on 5 
General Education” ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 6 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้คัดเลือกผลงานจากงานที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ การประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือ7 
เสนอผลงานวิชาศึกษาท่ัวไป  (Conference of General Education: CGE 2011) เพ่ือส่งไปน าเสนอผลงาน8 
ในงานดังกล่าว   9 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 10 
         ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 13 

4.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 14 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ด าเนินการส่ง15 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ส่วน16 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะน าไปปรับหลักการร่วมกับนโยบายให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา17 
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เกี่ยวกับการรับผิดชอบกลุ่มวิชา Core 18 
GE.  เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานต่อไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 19 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 20 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  21 
 22 
4.2 แนวนโยบายการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2554 23 

            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ24 
รายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชา ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 โดย25 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1.) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 2.) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 26 
คุณค่าของชีวิตในสังคม 3.) กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 4.) กลุ่มวิชาความรู้และการปรับตัวในยุค27 
โลกาภิวัฒน์ มีหน้าที่ผลิต/จัดหา/พัฒนาสื่อการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนรู้ ก ากับดูแลให้28 
รายวิชาด าเนินการเรียนการสอน ออกแบบประเมินผลให้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี29 
ประสิทธิภาพ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 30 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 31 
         มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  32 

 33 
                                     34 

เลิกประชุมเวลา  17.35 นาฬิกา            35 
   36 

    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 37 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      38 

 39 
รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 40 


