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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่    3/2555 2 

วันพฤหัสบดีที่  10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 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.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล     กรรมการ 10 
5. ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ     กรรมการ 11 
6. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ)  กรรมการ 12 
7. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  13 
8. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ14 

 9. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 15 
 16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 17 

1. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา     กรรมการ   18 
2. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ     กรรมการ 19 
3. ผศ.ดร.ภาวดี  ภักดี      กรรมการ  20 
4. อ.ปรีชา  เครือวรรณ      กรรมการ 21 

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

1.1 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2555 27 
 นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุม28 

ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจ านวน 24 โครงการ 29 
ด าเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 แล้ว จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 โครงการที่30 
อยู่ระหว่างด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ31 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีทั้งสิ้นจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32 
20.83 ในส่วนโครงการกันเงินเหลื่อมปี มีทั้งสิ้น 6 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อย33 
ละ 33.33 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการกันเงินเหลื่อมปีที่34 
ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่1.1 35 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  36 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ 37 

/ 1. หากลยุทธ์... 
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1. หากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
2. โครงการใดสามารถบูรณาการร่วมกันได้ โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ก็ให้2 

บูรณาการร่วมกันเพื่อลดจ านวนโครงการที่ซ้ าซ้อน 3 
 4 

1.2 ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี 5 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากท่ีได้เสนอเรื่อง โครงการ6 

ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาศึกษาท่ัวไป ( General Education Learning Community = GELC) ในที่7 
ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 8 

1. รายวิชาในความรับผิดชอบของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นภาระงานสอนที่ไม่สามารถ9 
น าไปวิเคราะห์เพื่อขออัตราก าลังได้ อาจารย์ที่คณะฯ สนับสนุนการสอนในรายวิชาของ10 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป จะมีภาระงานสอน งานวิจัยในคณะต้นสังกัดมากเกินมาตรฐานอยู่11 
แล้ว จ านวนอาจารย์ที่สรุปมาในเอกสารประกอบวาระการประชุมน่าจะเป็นข้อมูลในการ12 
ขออัตราก าลัง 13 

2. ปัญหาของส านักฯ คืออาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ และไม่สามารถสอนได้ตามหลักการที่14 
ก าหนด ปัญหาดังกล่าว คณะที่ส่งอาจารย์มาช่วยสอนก็ไม่สามารถนับภาระงานได้ ไม่15 
สามารถของบประมาณ และอัตราก าลังได้ จึงน่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบ ประกอบกับ16 
อาจารย์ของคณะต่างๆ ที่มาสอน ไม่มีทักษะในการสอนตามหลักการของส านักฯ ซึ่ง17 
เป้าหมายของส านักฯ คือการสอนให้ผู้จบการศึกษาเป็นประชากรที่สามารถจะอยู่ได้ใน18 
ศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น ส านักฯ จึงควรพิจารณากลับไปทบทวนว่าอาจารย์ที่ส านักฯ อบรม19 
แล้วสามารถสอนได้ตามท่ีส านักฯ ต้องการหรือไม่ 20 

3. ควรจะมีการจัดสัมมนาโดยรวมกลุ่มที่เก่ียวข้องจากคณะต่างๆ 21 
4. ส านักฯ ควรจะมีอาจารย์ประจ าของส านักฯ เอง ประมาณ 10-20 คน เพื่อสร้างบุคลากร22 

ที่เป็นแบบตามที่ก าหนดได้ 23 
5. ส านักฯ ต้องสรุปประเด็นปัญหาให้ชัดเจน อาจจะก าหนดให้วิชาดังกล่าวกลับคืนให้24 

คณะฯ ด าเนินการสอนเอง ส่วนส านักฯ ก็ท าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ หรือ25 
มีเพียงบางวิชาที่อาจรับผิดชอบโดยตรง 26 

6. ควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ชัดเจน ว่า ส านักฯ มีบทบาทหน้าที่อย่างไร งานสอนเป็นงาน27 
ประจ าหรือไม่ หากเป็นงานประจ าต้องมีอาจารย์ประจ า แต่จะพบปัญหาที่อาจารย์ไม่28 
สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ปัจจุบันให้อาจารย์คณะต่างๆ มาช่วยสอน ดังนั้นควร29 
พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 30 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่1.1 31 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 32 
ที่ประชุมรับทราบ 33 
 34 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  2/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555  35 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ36 

บริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 โดยไม่มีการแก้ไข 37 

/ ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 1 
  -ไม่มี-  2 
 3 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4 

4.1 (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 2 5 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 6 

2555 ที่ผ่านมากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ส านักฯได้จัดโครงการสัมมนา  เรื่อง "การพัฒนา7 
กระบวนการจัดท าแผนที่มุ่งสู่คุณภาพ" ณ ห้องสู่ขวัญ โรงแรมขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ8 
จาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์   สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัด9 
สัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการจัดท า SWOT Analysis เพ่ือ10 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  รวมไปถึงการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่คาดว่าจะด าเนินการ11 
ในปีงบประมาณ 2556 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 12 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้มีการแก้ไข โดยการปรับแก้ให้สอดคล้องกับ14 

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 15 
  16 

เลิกประชุมเวลา  17.30 นาฬิกา            17 
    18 
 19 

    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 20 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      21 

 22 
 23 

รับรองรายการงานประชุม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 24 


