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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่    2/2555 2 

วันพุธที่  14 มีนาคม 2555 3 
ณ  ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

*************************************** 5 
ผู้มาประชุม 6 
 1. รศ.สุภาพ  ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป)  ประธานกรรมการ  7 

2. ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมถาวร (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ)  รองประธานกรรมการ  8 
3. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ     กรรมการ 9 
4. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา     กรรมการ   10 
5. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี      กรรมการ  11 
6. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 12 
7. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ)  กรรมการ 13 
8. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  14 

 9. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ15 
  16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 17 

1. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 18 
2. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 19 
3. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 20 
4. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 21 

 22 
เริ่มประชุม  เวลา  14.00 นาฬิกา 23 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  24 
 25 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  26 

1.1 จ านวน Section และจ านวนนักศึกษาในแตล่ะรายวิชา ปีการศึกษา 2555 27 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เกี่ยวกับข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีคณะ28 

แจ้งว่าจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เปิดสอน 20 รายวิชา 29 
จ านวนกลุ่มการเรียน 305 กลุ่ม และมีนักศึกษาจ านวน 15,585 คน ในส่วนของข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีคณะ30 
แจ้งว่าจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 เปิดสอน 20 รายวิชา 31 
จ านวนกลุ่มการเรียน 265 กลุ่ม และมีนักศึกษาจ านวน 13,437 คน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม ที ่32 
1.1 33 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 

 36 
 37 

/ 1.2 การเตรียม... 
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1.2 การเตรียมห้องประชุมในรูปแบบ e-meeting 1 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบการประชุมแบบ  e-meeting เพื่อเป็นการจัดเก็บ2 

เอกสารที่เป็นระบบสามารถอ้างอิงได้ และเป็นลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่ง3 
ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ ทุกท่านได้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องประชุม4 
เพ่ือเอ้ือต่อการประชุมแบบ e-meeting  คาดการณ์ว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2555 สามารถใช้งานได้ทั้ง5 
ระบบ 6 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  10 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ11 

บริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยไม่มีการแก้ไข 12 
 13 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 14 

3.1 รายละเอียดของรายวิชา 000 113 ภาษาไทยบูรณาการ 15 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ รอง16 

ศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา เรียบร้อยแล้ว และได้เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการใช้17 
งาน เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติได้ใช้รหัสวิชา 000 113 ไปแล้ว และต้องส่งค าขออนุมัติเปิดรายวิชาส่งให้18 
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา หลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 19 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 20 
         ที่ประชุมรับทราบ 21 
 22 
3.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 23 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากฝ่ายเลขานุการได้ก าหนดแผนการประชุม24 
คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประจ าปี พ.ศ. 2555  ดังตารางต่อไปนี้ 25 

กิจกรรม 
เดือน 

ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. 
ปี พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
(ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน  
เวลา 14.00-16.30 น.) 

1 11 6 8 10 12 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 26 
         ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรจะวางแผนการประชุมโดยยึดจากแผนการ27 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ เป็นหลัก ซึ่งมีมติให้เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นการประชุมคณะกรรมการ28 
บริหารส านักฯ เป็นวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน โดยประชุมเดือนเว้นเดือน และการประชุมบุคลากรส านักฯ 29 
เป็นวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 30 
 31 

/ 3.3 การแต่งตั้ง... 
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3.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีข้อสรุปเกี่ยวกับ2 

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 3 
1.) คัดเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ จ านวน 2 ท่าน 2.) คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารส านัก4 
ฯ จ านวน 2 ท่าน 3.) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 1 ท่าน นั้น ประธานใคร่ขอให้5 
กรรมการทุกท่านเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะอนุกรรมการฯ ในชุดนี้ ซึ่งสามารถสรุปรายชื่อบุคคล6 
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้ดังนี้ 7 

1. ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  เป็นประธานอนุกรรมการ  8 
2. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ   เป็นอนุกรรมการ  9 
3. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี    เป็นอนุกรรมการ  10 
4. ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรมถาวร   เป็นอนุกรรมการ  11 
5. นางจินตนา  กนกปราน   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 12 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  14 
 15 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 16 

4.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชา 17 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  เกณฑ์การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชา 18 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้ 1.) คุณธรรม 2.) ความรู้ 3.) ทักษะทางปัญญา 4.) ทักษะ19 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้20 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 21 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 22 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ไม่มีการแก้ไข แต่ให้เน้นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ23 

ประเมินผลให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 24 
 25 
4.2 การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 26 

           -ไม่ได้พิจารณา- 27 
 28 

4.3 การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป 29 
           -ไม่มีการพิจารณา- 30 

 31 
4.4 การแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบประจ าภาค 32 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า33 
ด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 34 

6.1 ต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับรายวิชาที่35 
เป็นภาคปฏิบัติ นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนครบตามก าหนดของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ยกเว้น36 
อาจารย์ประจ าวิชาจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 37 

/ 6.2 ต้องไม่ถูก... 



 4 

6.2 ต้องไม่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์การสอบของมหาวิทยาลัย 1 
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่รายวิชาศึกษาท่ัวไปถือปฏิบัติ คือ ในทุกรายวิชาให้นักศึกษาลงชื่อ2 

เข้าชั้นเรียนทุกคาบ ซึ่งตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนดวันสอบปลายภาค เป็นวัดถัดจากวัน3 
สุดท้ายของการเรียน ที่ผ่านมาประสบปัญหาที่ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบประจ า4 
ภาคเสนอมหาวิทยาลัย โดยที่ผลการพิจารณาโทษออกมาช้ากว่าที่ทางคณะได้ท าการพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเข้า5 
สอบ ท าให้นักศึกษาที่ถูกพิจารณาโทษไม่มีสิทธิ์สอบประจ าภาคได้เข้าสอบ อย่างไรก็ตามส านักวิชาศึกษาท่ัวไป6 
ได้แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบประจ าภาคให้ทางคณะของนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ า7 
กว่าร้อยละ 80 ได้ทราบว่าตนไม่มีสิทธ์เข้าสอบประจ าภาคด้วยแล้ว  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 8 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบประจ าภาค 9 
         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้ยึดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 11 
                                    12 
เลิกประชุมเวลา  17.15 นาฬิกา            13 

 14 
    15 
    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 16 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      17 

 18 


