
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 2/2556 2 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  ร องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 7 

2. รศ.ดร.เอ้ือจิตร พัฒนจักร แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 8 

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

4. อ.ปรีชา เครือวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 10 

5. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป      กรรมการและเลขานุการ        11 

6. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยเลขานุการ   12 

7. นางจินตนา กนกปราน  รองผู้ อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 13 

8. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ  นักวิชาการศึกษา      ผู้ช่วยเลขานุการ 14 

 15 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  16 

1. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  17 

2. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        กรรมการ 18 

3. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ      ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  19 

4. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 20 

5. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

1.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ 27 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ28 

ประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 จากการประชุมได้เรียนรู้เรื่องจิตตปัญญากับการวัดและ29 

ประเมินผลการเรียนรู้ และการเรียนรู้และการประเมินสภาพจริง โดยมีข้อเสนอแนะ 1) มหาวิทยาลัยควรจะขยาย30 

ผลเรื่องการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 2) 31 

กรณีศึกษาการประเมินผลระดับรายวิชา “หลักการประเมินโครงการ” ควรน าพิจารณาในการประเมินวิชาศึกษา32 

ทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 33 

 ที่ประชุมรับทราบ 34 

  35 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 36 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 37 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติรับรอง38 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  39 

 40 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 41 

 3.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 42 
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 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุม1 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป คราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติ2 

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  หลังจากท่ีอาจารย์ส่งผลการเรียน3 

และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5)  เรียบร้อยแล้ว  นั้น   หากจะเริ่มด าเนินการเรื่องดังกล่าวใน4 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งไม่ได้มีการแจ้ง5 

เรื่องดังกล่าวให้อาจารย์ทราบล่วงหน้า ดังนั้น ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปใคร่ขอความเห็นชอบในการเริ่มด าเนินการ6 

เรื่องดังกล่าวในปีการศึกษา 2556 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 8 

 9 

3.2 โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิถีชุมชนและการจัดบริการสุขภาพ 10 

(Folkway and Community Health Management)  11 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมถึงความ12 

คืบหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิถีชุมชนและการจัดบริการสุขภาพ ( Folkway 13 

and Community Health Management) โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ประชุมมี14 

มติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น Folkway and Community Based Learning ที่นักศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา15 

สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ ออกฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับวิชา Community Medicine และให้มีการแต่งตั้ง16 

คณะกรรมการด าเนินการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษา  จึงแจ้งที่17 

ประชุมเพ่ือทราบ 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 21 

 4.1 ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 3062/2555 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง 22 

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 23 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24 

3062/2555 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหมวด25 

วิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีบทบาทหน้าที่ในการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งบทบาทหน้าที่ 26 

 27 

/ดังกล่าว... 28 

ดังกล่าว มีความซ้ าซ้อนอยู่ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาศึกษา29 

ทั่วไปจึงน าเสนอขอยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3062/2555 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 30 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดั งรายละเอียดตามเอกสาร31 

ประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 33 

 34 

4.2 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 35 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอผลการเรียน36 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 16 รายวิชา ดังนี้ 37 

1. รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (เฉพาะชั้นปีที่ 4) 38 

2. รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 39 

3. รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ   40 
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4. รายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 

5. รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม   2 

6. รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ   3 

7. รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต    4 

8. รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 5 

9. รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น    6 

10. รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 7 

11. รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม    8 

12. รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์  9 

13. รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   10 

14. รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน    11 

15. รายวิชา 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  12 

16. รายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ  13 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 14 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการเรียน จ านวน 15 รายวิชา ยกเว้น รายวิชา 000 130 ทักษะ15 

การรู้สารสนเทศ ที่ขอให้มีการทบทวนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากระดับผลการเรียนมีความแตกต่างกันมาก แม้แต่ใน16 

นักศึกษาคณะเดียวกัน และส าหรับรายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ที่น าเสนอผลการเรียนเฉพาะ17 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 ราย นั้น ในคราวต่อไปขอให้น าเสนอผลการเรียนทั้งรายวิชา ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา18 

ชั้นปีที่ 4  19 

 20 

 21 

/4.3… 22 

4.3 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 000 150 ไทยศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 23 

ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I 24 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอผลการเรียน25 

รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับสัญลักษณ์ I จ านวน 26 

1 ราย โดยนักศึกษาไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน แต่นักศึกษาเข้าสอบกลางภาค (รายวิชานี้ไม่มีการสอบปลายภาค) 27 

ดังนั้น เมื่อการให้สัญลักษณ์ I ครบ 1 ภาคการศึกษาถัดไป จึงเห็นควรให้ระดับผลการเรียน F ดังรายละเอียดตาม28 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  30 

 31 

4.4 ร่าง ประกาศมาตรฐานอาจารย์ประจ าวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 32 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอ ร่าง ประกาศ33 

มาตรฐานอาจารย์ประจ าวิชาศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มีการปรับแก้ไข34 

เพ่ิมเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ในประกาศครอบคลุมคุณสมบัติ วิธีการ35 

คัดเลือก บทบาทหน้าที่ และการประกันคุณภาพ ดั งรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.4 จึง36 

น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจ า จากเดิม   38 

เป็น ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจ า ประกอบด้วย 39 

 5.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือเคยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นไป  40 
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 5.2 มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ไม่นับรวมระยะเวลาลาศึกษาต่อ หรือ1 

เคยมีประสบการณ์การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

 5.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป  3 

 5.4 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น วินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็น4 

แบบอย่างที่ดี สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  5 

 5.5 กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 5.1 - 5.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารส านักวิชา6 

ศึกษาท่ัวไป   7 

 8 

เลิกประชุม เวลา 15.50 นาฬิกา 9 

 10 

 11 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 12 

                   กรรมการและเลขานุการ  13 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  14 

 15 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 16 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 17 


