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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่    1/2555 2 

วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ 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.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 9 
4. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา     กรรมการ 10 
5. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 11 
6. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ)  กรรมการ 12 
7. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  13 

 8. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 14 
 9. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 15 
 16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 17 

1. รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ     กรรมการ 18 
2. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 19 
3. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 20 
4. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี      กรรมการ   21 

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

1.1 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 27 
 นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม พ.ศ. 2555 28 

มีการขออนุมัติและจัดท าโครงการ ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.33 และ29 
โครงการที่เป็นเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2554 จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20  จากโครงการตาม30 
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 255 ทั้งหมด 30 โครงการ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่1.1 31 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  32 
ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 
1.2 ผลการประชุมวิชาการศึกษาทั่วไป ระดับนานาชาติ 35 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากที่ผู้บริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป อาจารย์ผู้สอนรายวิชา36 
ศึกษาท่ัวไป และคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งสิ้น 22 ท่าน 37 

/ ร่วมโครงการ... 
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ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาท่ัวไป เรื่อง บทบาทและประสบการณ์การสร้าง1 
พลเมืองโลก (Roles and Experiences in Cultivating Global Citizens) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2 
2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพ่ือให้สมาชิกเครือข่าย3 
การศึกษาทั่วไป 1.) มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ัวไป 2.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้4 
แนวคิดและประสบการณ์ทางการศึกษาท่ัวไปจากมุมมองระดับนานาชาติ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม5 
ที ่1.2 6 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

1.3 การด าเนินโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปีงบประมาณ 2554   10 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้11 

มีการด าเนินงานโครงการคุณธรรมน าความรู้ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีการจัดสรร12 
งบประมาณท้ังสิ้น 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น ด้านการบริหารจัดการ 900,000 13 
บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ด้านการจัดการเรียนการสอน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้าน14 
กิจกรรมนักศึกษา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 15 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  6/2554 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554  19 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 20 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 4 ค าว่า “คณะกรรมการอ านายการ” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการ21 
อ านวยการ” 22 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 16 ค าว่า “คณะอนุกรรมการยอร่าง” แก้ไขเป็น “คณะอนุกรรมการยก23 
ร่าง” 24 

 25 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 26 

3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 27 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษา28 

ทั่วไป มีความประสงค์ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ต้องการ29 
ให้คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไปช่วยพิจารณาเก่ียวกับตัวบุคคลที่จะมาเป็นคณะท างาน และ30 
องค์ประกอบของคณะท างาน ซึ่งมีข้อสรุปว่าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างหมวด31 
วิชาศึกษาท่ัวไป มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1.) คัดเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ จ านวน 2 ท่าน 32 
2.) คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารส านักฯ จ านวน 2 ท่าน 3.) ผุ้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 33 
จ านวน 1 ท่าน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ ต่อไป 34 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 35 
         ที่ประชุมรับทราบ 36 
 37 

/ 3.2 (ร่าง) ประกาศ ... 
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3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1 
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

เรื่อง อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่าย3 
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2 4 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 5 
         ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 
3.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 8 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากการ9 
ประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงมีคิดท่ีจะน าไปแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปรับหลักการร่วมกับนโยบายให้สอดคล้องกับ10 
ทางมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการอ านวยการส านักฯ และคณะกรรมการบริหารส านักฯ ร่วมก าหนดทิศ11 
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  ซึ่งจะจัดสัมมนาในช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย ใน12 
เดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม 2555 ต่อไป 13 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 14 
          ที่ประชุมรับทราบ  15 
 16 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 17 

4.1 รายละเอียดของรายวิชา 000 113 ภาษาไทยบูรณาการ 18 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากที่รายวิชา 000 111 และ 19 

รายวิชา 000 112 มีเนื้อหาวิชาซ้ าซ้อนกันอยู่ และในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2553 ไม่มีวิชาภาษาไทยบรรจุ20 
ในหลักสูตร ซึ่งทางคณะต่างๆ มีการเรียกร้องให้มีรายวิชาภาษาไทย เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เพ่ิมทักษะให้กับ21 
นักศึกษา ทางส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ได้น าจุดเด่นของทั้ง 2 รายวิชามีปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการจัดการ22 
เรียนการสอนของรายวิชาศึกษาท่ัวไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 23 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 24 
         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้ปรับเปลี่ยนรายชื่อวิชาใหม่ และเชิญ25 

ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์รายละเอียดวิชาต่อไป  26 
 27 
4.2 ภาระรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 28 

            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  จากค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 29 
7402/2554 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชา 30 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 โดยผู้รับผิดชอบรายวิชามีบทบาทหน้าที่ในการ31 
ผลิต/จัดหา/พัฒนาสื่อการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนรู้ ก ากับดูแลให้รายวิชาด าเนินการเรียน32 
การสอน ออกแบบประเมินผลให้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย33 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสรุปผลการเรียนรู้ ประเมินผลรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ34 
รายวิชา (มคอ. 5)  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 35 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 36 

/ มต ิที่ประชุม 
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         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้น าไปพิจารณาในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากมี1 
เนื้อหาและรายละเอียดในการพิจารณาจ านวนมาก 2 
 3 

4.3 มาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป 4 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากพบปัญหา อุปสรรคในปี5 
การศึกษา 2554 เกี่ยวกับประกาศมาตรฐานอาจารย์สอนวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่ง จากเดิมระบุ ว่า มีประสบการณ์6 
การสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่นับรวมระยะเวลาการลาศึกษาต่อ แก้ไขเป็น   มีประสบการณ์7 
การสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่นับรวมระยะเวลาการลาศึกษาต่อ หากมีประสบการณ์การ8 
สอนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ดัง9 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 4.3 10 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 11 
         มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้น าเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป 12 
 13 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 14 
5.1 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 15 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 16 
ประจ าปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ และการประชุม17 
บุคลากรส านักฯ ดังตารางต่อไป 18 

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 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 19 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  20 

 21 
                                     22 
เลิกประชุมเวลา  17.30 นาฬิกา            23 

 24 
    25 
    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 26 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      27 

 28 
 29 

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 30 


