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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่    2/2556 2 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 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. รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ      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 (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  17 

1. ผศ.ดร.พูลสุข  ศิริพูล      กรรมการ  18 
2. ผศ.ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา     กรรมการ   19 

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

1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 531/2556 เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อ25 
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย (เพิ่มเติม) 26 

 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการ27 
ขับเคลื่อนการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ตามผลการประชุมร่วม28 
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งได้29 
ก าหนดมาตรการและแนวทาง ทั้งสิ้น 3 มาตรการ คือ 30 

1. มาตรการด้านการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน 31 
2. มาตรการด้านการวิจัย 32 
3. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 33 
ทั้งนี้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยจะต้องทบทวนและ34 

ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 35 
(คุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21) และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Ready to Work) ซึ่งมีการ36 
ก าหนดกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้ 37 

/ (1) ให้ผู้.... 
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(1) ให้ผู้รับผิดชอบตามาตรการและแนวทางนัดหมายผู้ปฏิบัติและผู้บริหารระดับคณบดี 1 
ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก ที่เก่ียวข้องประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการให้เกิดผลโดยเร็ว  2 

(2) ให้กองแผนงานเป็นผู้รวบรวมและประสานงานตาม (1)  เพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี3 
ต่อไป 4 

(3) ให้มีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแนวทางดังกล่าวทุก 3 เดือน โดยการ5 
ประชุมในลักษณะวาระพิเศษ (Dean forum) และรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็น6 
ระยะ 7 

(4) ให้มีกลไกการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและประสาน8 
การท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน  9 

ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่1.1 10 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  11 
ที่ประชุมรับทราบ  12 

 13 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  14 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ15 
บริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งที่  1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยไม่มีการแก้ไข 16 
 17 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 18 

- ไม่มี - 19 
 20 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 21 

4.1 ขออนุมัติเปิดวิชาของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 22 
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ23 

รายละเอียดเอกสารการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จ านวน 3 รายวิชา  24 
ดังนี้ 25 

1. 010 104 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)  26 
2. 010 105  ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน   3(3-0-6)  27 
3. 010 106  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จทางวิชาชีพ   3(3-0-6)  28 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที ่4.1 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 29 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุงเอกสารที่เสนอขอเปิดทั้ง 3 รายวิชา ให้ครอบคลุม 30 

Concept ศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะให้เกิด วิธีการสอบและวิธีการประเมินผล อนึ่ง วิชา 010 31 
104 ในกรณีที่เป็นวิชาระดับ ที่มีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนไม่สามารถจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปได้ และมอบหมายให้32 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการท าหนังสือแจ้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของคณะ33 
กรรมการบริหารส านักฯ 34 
 35 

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา  36 
- ไม่มีการพิจารณา - 37 

/ 4.3 พิจารณา.... 
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 1 
4.3 พิจารณาคัดสรรอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ3 
ข้อมูลการสมัครเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามประกาศ4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 570/2556  ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ 5 

1. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนเกิน 5 ปี จ านวน 78 ราย 6 
2. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนไม่ถึง 5 ปี จ านวน 3 ราย 7 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที ่4.2 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 8 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนเกิน 5 ปี จ านวน 9 

78 ราย ส่วนอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนไม่ถึง 5 ปี จ านวน 3 ราย  ไม่อนุมัติเนื่องจากคุณสมบัติไม่10 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 570/2556 ที่ระบุไว้  11 
 12 

4.4 ข้อก าหนดจ านวน Section ที่เหมาะสมส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 13 
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ14 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีคณะขอส ารองที่นั่ง รายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 
เปิดสอนทั้งสิ้น 20 รายวิชา จ านวนกลุ่มเรียน 385 กลุ่ม จ านวนนักศึกษาท่ีขอส ารองที่นั่ง ทั้งสิ้น 21,113 คน  16 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที ่4.4 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบก าหนดว่า “อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 1 คน 18 
สอนได้ไม่เกิน 3 Section” 19 
 20 

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 21 
ประธานไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา เพื่อ22 

ท าหน้าที่บริหารและพัฒนาแต่ละรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีองค์ประกอบ 3-5 คน ซึ่งประกอบด้วย 23 
1. ............................................................ ประธาน (ผู้สอน)  24 
2. ............................................................ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  25 
3. ............................................................ กรรมการ (ผู้สอน)  26 
4. ............................................................ กรรมการ (ผู้สอน)  27 
5. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ประสานรายวิชา) 28 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 29 

        ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมตเิหน็ชอบ  และเห็นควรให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการพิจารณา30 
ด าเนินการต่อไป 31 
                          32 
เลิกประชุมเวลา  12.40 นาฬิกา            33 

 34 
    35 
    นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 36 
    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     37 


