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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่    1/2556 2 

วันจันทร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2556 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.ประสิทธิ์  ใจศีล      กรรมการ 9 
4. รศ.มณีรัตน์  ภัทรจินดา     กรรมการ 10 
5. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ     กรรมการและเลขานุการ  11 

 6. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 12 
 7. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 13 
 14 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  15 

1. รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ      กรรมการ  16 
2. ผศ.ดร.พูลสุข  ศิริพูล      กรรมการ  17 
3. ผศ.ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา     กรรมการ   18 
4. นางจินตนา  กนกปราน (รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ)  กรรมการ 19 

 20 
เริ่มประชุม  เวลา  14.00 นาฬิกา 21 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  22 
 23 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  24 

1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 389/2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 25 
 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ26 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป และพิจารณา27 
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารส านักฯ โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่งเป็น28 
ระยะเวลา 2 ปี และมีบทบาทหน้าที่ จึงดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่1.1 29 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  30 
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ปรับแก้บทบาทหน้าที่ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง31 

ระบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  คราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 32 
เวลา 12.00 น. และแก้ไขข้อ 2.4 จากเดิม  พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปให้33 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แก้ไขเป็น  ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไป34 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 35 
 36 
 37 
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ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  1 
 -ไม่มี-  2 
 3 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 4 
  -ไม่มี- 5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 7 

4.1 (ร่าง) ประกาศมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 8 
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ9 

รายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง มาตรฐานอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไป ส านัก10 
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ดัง11 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที ่4.1 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีการแก้ไข ดังนี้ 13 
1. เพ่ิมนิยามค าว่า “อาจารย์ผู้สอนประจ า หมายถึง” และ “อาจารย์พิเศษ  หมายถึง” 14 
2. ด้านการประกันคุณภาพ เพ่ิมเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 15 

 16 
4.2 (ร่าง) ประกาศบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบรายวิชา 17 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ18 
รายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบรายวิชา ส านักวิชา19 
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบรายวิชาใหม่ 20 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปยังมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ที่ 4.2 จึงน าเสนอที่21 
ประชุมเพ่ือพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ 23 
 24 

4.3 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบรายวิชา 25 
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ26 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบรายวิชาว่า เนื่องจากส านักวิชาศึกษาท่ัวไปได้ก าหนดบทบาท27 
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้ด าเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ดัง28 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที ่4.3 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ30 
ที่ 61/2553 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษา31 
ทั่วไป ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 
 33 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 34 

5.1 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 35 
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ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า  ได้ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 เพ่ือให้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ และการประชุม2 
บุคลากรส านักฯ ดังตารางต่อไป 3 

กิจกรรม 
เดือน 

ก.พ. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. 
ปี พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
(เดือนเว้นเดือน) 
เวลา 14.00-16.30 น. 

18 22 23 25 26 21 

                 4 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 5 

        ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมตเิหน็ชอบ   6 
 7 
                                     8 
เลิกประชุมเวลา  16.30 นาฬิกา            9 

 10 
    11 
    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 12 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    13 
 14 
 15 

รับรองรายการงานประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 16 
  17 


