
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 1/2555 2 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ประธานกรรมการ 7 

2. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 8 

3. รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ 9 

4. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 10 

5. อ.ปรีชา เครือวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 11 

6. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ      ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 12 

7. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 13 

8. รศ.สุภาพ ณ นคร        ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป      กรรมการและเลขานุการ 14 

9. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 15 

10. นางจินตนา กนกปราน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ                ผู้ช่วยเลขานุการ 16 

11. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ นักวิชาการศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 17 

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  19 

1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                กรรมการ 20 

2. อ.ดร.สุรพล แสนสุข     ผู้อ านวยการวิทยาเขตหนองคาย                   กรรมการ 21 

              22 

เริ่มประชุมเวลา 10.15 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ณ 17 ม.ค. 55)  27 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน28 

การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ว่า29 

ปีงบประมาณ 2555 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จ านวน 9,889,900 บาท และ30 

งบประมาณเงินแผ่นดินจ านวน 858,330 บาท รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 10,748,230 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่31 

หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)  มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้แล้วจ านวน  2,718,693.87 บาท 32 

คิดเป็นร้อยละ 27.49 คงเหลืองบประมาณจ านวน 7,171,206.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 โดยในไตรมาสที่ 1 33 

(ต.ค. - ธ.ค. 54) มีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 20.18 สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ที่34 

ก าหนดไว้ร้อยละ 20 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 35 

/ที่ประชุม... 36 
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 ที่ประชุมรับทราบ 1 

 2 

 1.2 รายงานการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. - ธ.ค. 54) 3 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงาน4 

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554 ว่าใน5 

ปีงบประมาณ 2555 มีโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุง6 

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2) โครงการพัฒนาระบบการเงิน ระบบพัสดุ และระบบ7 

งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 3) โครงการการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนที่มุ่งสู่8 

คุณภาพ 4) โครงการประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และ 5) โครงการพัฒนาระบบและกลไก9 

ประกันคุณภาพของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 24 โครงการ ดังรายละเอียดตาม10 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

  13 

 1.3 การพัฒนาระบบ e-Office ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป    14 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่15 

ประชุมว่า  ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยส่งบุคลากรของส านักวิชา16 

ศึกษาทั่วไปเข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Office หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วจะได้น ามาใช้ที่17 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป นอกจากนั้นส านักวิชาศึกษาท่ัวไปยังขอใช้ระบบการจองและใช้ห้องเรียน ระบบการประชุม18 

เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนางานของส านักวิชาศึกษาท่ัวไปต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ  20 

 21 

1.4 โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยวิชาศึกษาทั่วไป 22 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่าส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนิน23 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการการสร้างเครือข่ายงานวิจัยวิชาศึกษาทั่วไป โดยด าเนินการร่วมกับ24 

สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 5 สถาบัน คือ เขตภาคเหนือ 1 สถาบัน เขตภาคกลาง 1 25 

สถาบัน และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน เพ่ือน าผลการวิจัยสู่การปฏิบัติที่เป็น26 

รูปธรรมต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จงึแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ  28 

 29 

1.5 การประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไประดับนานาชาติ 30 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่าตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย31 

ร่วมกับเครือข่ายวิชาศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย ไดจ้ัดการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาท่ัวไประดับนานาชาติขึ้น 32 

ในระหว่างวันที่  11 - 13 มกราคม 2555  โดยเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้การ 33 

/สนับสนุน... 34 
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สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย1 

พัฒนาบัณฑิตอุดมคติภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมจ านวน 22 ราย จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ  3 

 4 

1.6 อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมถึงความคืบหน้าการด าเนินงาน6 

เกี่ยวกับการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องอัตลักษณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 3 C อันได้แก่ Caring 8 

Creativity และ Connectivity ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือ9 

ทราบ  10 

ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้เพ่ิมเติมนิยามของ Caring ให้ชัดเจน และให้เชื่อมโยง11 

กับปรัชญาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

  13 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 14 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และมีมติรับรอง   15 

รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไขข้อความ หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 34 จากเดิม ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย16 

งบประมาณท่ีก าหนดไว้ แก้ไขเป็น ต่ ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ที่ก าหนดไว้ 17 

 18 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 19 

 3.1 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป   20 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่21 

ประชุมว่าตามที่มีการก าหนดให้คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการประเมินตนเองต่อ22 

บทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ครอบคลุม 6 ด้าน คือ 1) ด้านการก าหนดนโยบาย ทิศทาง 23 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป 2) การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 24 

3) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินและงบประมาณ 4) การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรทางกายภาพ 5) 25 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และ 6) การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะ26 

บุคคล โดยผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ จ านวน 8 ท่าน พบว่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.63 - 4.25 และ27 

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 1) การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิชา28 

ศึกษาท่ัวไปยังอยู่ในรูปของเอกสาร ควรมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 29 

2) ควรมีการก าหนดวาระการประชุมตามประเด็นบทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ครอบคลุมทุก30 

ด้าน และ 3) ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาคณะกรรมการฯ นอกสถานที่ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 31 

ไดใ้หข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ การท างาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังรายละเอียดตาม 32 

 33 

/เอกสาร... 34 
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที ่3.1  1 

ที่ประชุมรับทราบและตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยู่กับวาระการประชุมที่2 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าเสนอ และส าหรับคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ควรมีการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ที่3 

ส าคัญไว้ด้วย   4 

 5 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

4.1 ผลการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการ7 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 8 

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ประธานอนุกรรมการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าเสนอ9 

ผลการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากมติที่10 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป คราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 11 

มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ .ศ. 2554 ซึ่งได้มีการ12 

ประเมินเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 โดยประเมินจากภารกิจของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และผลการด าเนินงาน13 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการประเมินภาพรวมส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตาม14 

ศักยภาพ คงมีบางเรื่องที่ยังด าเนินการไม่ได้  เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดหลายอย่าง และคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้15 

ข้อเสนอแนะ คือ 1) ควรมีการก าหนดเป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด  และโครงการที่ส าคัญที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์  16 

พันธกิจ เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีที่ชัดเจน 2) 17 

ให้มีการรายงาน มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง (ทุกเดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 18 

และคณะกรรมการอ านวยการฯ 3) ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ทุก 6 เดือน และรายงานให้19 

คณะกรรมการอ านวยการฯ รับทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการฯ ไป20 

พัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และ 4) กรณีส านักวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ได้ด าเนินการตามมติของ21 

คณะกรรมการอ านวยการฯ ในบางเรื่อง ขอให้ด าเนินการตามมติ อาทิเช่น การจัดท ามาตรฐานการวัดและ22 

ประเมินผล การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา การยกย่องชมเชย23 

นักศึกษา และการสรรหาอาจารย์ผู้สอน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2 จึงน าเสนอ24 

คณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าผลการประเมินไปปรับปรุง26 

ต่อไป 27 

 28 

 4.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ 29 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ30 

พิจารณา สืบเนื่องจากที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ท าการปรับปรุงและเริ่มใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง31 

ใหม่ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2554 โดยที่มีบางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2548 ที่ได้ถูกเทยีบเท่า  32 

และมีบางรายวิชาที่จะหมดไปในปีการศึกษา 2555 หนึ่งในรายวิชาดังกล่าวคือรายวิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ  33 

/ซ่ึง... 34 



 

 

 

5 

 

ซ่ึงปรากฏว่าในปีการศึกษา 2555 ยังคงมีบางหลักสูตรสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชา 1 

000 163 ชีวิตกับเอกภพ อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การ2 

เสนอให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  000 163 ชีวิตกับ3 

เอกภพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 4 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 000 163 5 

ชีวิตกับเอกภพต่อไป เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาตามแผนของหลักสูตร และให้ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ในการ6 

จัดนักศึกษาลงเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 7 

 8 

 4.3 การขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553 รายวิชา 9 

000 113 ภาษาไทยบูรณาการ 10 

 ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ11 

พิจารณา สืบเนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553 ไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย 12 

อีกทั้งบางหลักสูตรสาขาวิชามีความต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้มีทักษะเกี่ยวกับภาษาไทย ส านักวิชาศึกษา13 

ทั่วไปจึงเห็นควรจัดท ารายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาไทย เพ่ือเปิดสอนเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึง14 

น าเสนอรายละเอียดของรายวิชา 000 113 ภาษาไทยบูรณาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ15 

ประชุมที ่4.2  16 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปน ารายละเอียดของรายวิชาน าเสนอที่ประชุม17 

คณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป18 

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  19 

  20 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 21 

 5.1 ขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 22 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ23 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเนื่องในโอกาสคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปฏิบัติหน้าที่24 

ครบวาระ 2 ปี และจะหมดวาระในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555  25 

 26 

เลิกประชุม เวลา 12.15 นาฬิกา 27 

 28 

 29 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 30 

                   กรรมการและเลขานุการ 31 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 32 

 33 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 34 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 35 


