
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 4/2557 2 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ประธานกรรมการ     7 

2. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                กรรมการ 8 

3. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                     กรรมการ 9 

4. รศ.เอ้ือจิตร พัฒนจักร   แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                             กรรมการ 10 

5. นายชานนท์ นนทคุปต์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 11 

                             กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 13 

7. อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 14 

8. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป      กรรมการและเลขานุการ 15 

9. นางจินตนา กนกปราน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 16 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ  นักวิชาการศึกษา      ผู้ช่วยเลขานุการ 17 

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  19 

1. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 20 

2. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

 1.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    27 

 รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการปรับปรุง28 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยมหาวิทยาลัยได้29 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 30 

2558 โดยโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชา 31 

Freshman Education 2) กลุ่มวิชา Education for Creativity และ 3) กลุ่มวิชา Liberal Arts Education 32 

ประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 3.1) Civic Engagement 3.2) Learn how to live together 3.3) 33 

Leadership and Management และ 3.4) Entrepreneurship ซึ่งก าหนดให้คณะท างานน าเสนอ (ร่าง) มคอ. 34 

 35 

/3... 36 

3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือ37 

ทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 

 40 

1.2 ผลการลงเยี่ยมวิทยาเขตหนองคาย 41 
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รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการลงเยี่ยมวิทยาเขตหนองคาย เมื่อ1 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยาเขตหนองคายได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 3 

เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีคณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์4 

บูรณาการ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ และนายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์5 

เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ในการวางระบบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการศึกษาวิชา6 

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยให้เชื่ อมโยงกับส านักวิชาศึกษาทั่วไป 7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พิจารณา8 

คัดสรรและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และก ากับ9 

ติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย จากการ10 

ลงเยี่ยมคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรจัดให้มีคณะกรรมการกลางในการพิจารณารับรองผลการ11 

เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2) ควรจัดให้มีการทวนสอบ 3) ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา 4) ควรจัดให้มี12 

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 5) ควรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และ  6) ควรมีตัวแทนของทั้งสองหน่วยงาน13 

ร่วมอยู่ในคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้มีการประสานงานหรือประสานข้อมูลการจัดการเรียนการ14 

สอน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

  17 

1.3 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ   18 

 รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา19 

แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่20 

เชื่อมโยงการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเหมาะสมกับ 5 กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรรม 21 

พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ/วิชาชีพ) 2) เพ่ือวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการ22 

พัฒนาหลักสูตรและทักษะองค์ความรู้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะและอัจฉริยภาพของทรัพยากรมนุษย์23 

ทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอน  24 

ยุคใหม่ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพ และระบบแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ25 

มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากส านักงานคณะกรรมการ26 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ  27 

 28 

/4... 29 

4) เพ่ือสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดและเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา เพ่ือจัดการเรียน 30 

การสอนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมตามศักยภาพเชิงพ้ืนที่ 5 ด้านในระดับจังหวัด 31 

ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการ คือ 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ มีศักยภาพสูงและมี32 

ความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี33 

ประสิทธิภาพ 2) คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ มีส่วนในการพัฒนาส่งเสริม34 

ศักยภาพ 5 ด้านของท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และ 3) 35 

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น และการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และ36 

นวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องตามศักยภาพของจังหวัด ดัง37 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ  39 

 40 
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 1 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และมีมติรับรอง2 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  3 

 4 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 5 

 ไม่มี 6 

 7 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 8 

 4.1 โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป   9 

รศ.สุภาพ  ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชา10 

ศึกษาทั่วไป รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 11 

หัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้างานบริหาร พร้อมเสนอชื่อผู้ได้รับโหวตให้เป็นหัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้า12 

งานบริหาร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป แต่ขอให้ตัด14 

แผนผังโครงสร้าง “รายวิชา” ออก เนื่องจากส านักวิชาศึกษาทั่วไปไม่ได้บริหารจัดการในรูปแบบเดียวกับคณะ 15 

เห็นควรให้แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเป็นคณะกรรมการร่วมด าเนินงานต่าง ๆ และที่ประชุมเห็นชอบบทบาทหน้าที่16 

ของต าแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเสนอชื่อบุคคลที่จะท าหน้าที่รอง17 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี18 

สารสนเทศ ส าหรับการเสนอชื่อหัวหน้างานวิชาการและหัวหน้างานบริหาร ที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณา19 

กระบวนการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ควรใช้วิธีการโหวต ในส่วนของรายละเอียดของ20 

งานเห็นควรให้เขียนภาระงานแบบความเรียงทีค่รอบคลุมภาระหน้าทีห่ลักที่ต้องด าเนินการ  21 

  22 

/4.2... 23 

4.2 การตีความประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 2081/2552 เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิด24 

รายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ของคณะต่าง ๆ ใน25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   26 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  น าเสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27 

2081/2552 เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) 28 

ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน29 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ/หน่วยงาน คณะกรรมการเริ่มด าเนินการประเมิน30 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 ประเมินวิทยาเขตหนองคายและวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ส่วนปีการศึกษา 2555 31 

ประเมินวิทยาเขตหนองคาย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 32 

ส าหรับปีการศึกษา 2556 ได้ไปประเมินวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และไปประเมิน33 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งตัวแทนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและ34 

คณะกรรมการไดร้่วมหารือการตีความตามประกาศ ข้อ 5 และข้อ 6 ว่าส าหรับคณะที่เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของ35 

คณะเองต้องไปประเมินหรือไม่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอที่ประชมุ36 

เพ่ือพิจารณา  37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรว่าส านักวิชาศึกษาท่ัวไปไม่ต้องประเมินคณะที่เปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป38 

เป็นของตนเอง ส านักวิชาศึกษาทั่วไปคอยก ากับ ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 39 
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ส าหรับวิทยาเขตหนองคาย หากยังใช้รายวิชาศึกษาทั่วไปกลางของมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป1 

ของตนเอง ส านักวิชาศึกษาทั่วไปยังคงต้องลงประเมิน  2 

 3 

4.3 การน าระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ไปสู่การ4 

ปฏิบัติ   5 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 6 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป สืบเนื่องจากกรณี7 

ที่มหาวิทยาลัยยกเลิกการตัดสิทธิ์เข้าสอบของนักศึกษา (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบ8 

ประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547  ข้อ 6.1 ก าหนดว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้น ไม่ต่ ากว่า9 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด) ที่ผ่านมาส านักวิชาศึกษาท่ัวไปได้มีการปฏิบัติตามข้อ 6.1 ดังรายละเอียดตาม10 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้การ11 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องกับปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป  12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดการเรียน 13 

การสอนของแต่ละรายวิชา   ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดได้ตามระเบียบฯ   และมีระบุอยู่ในรายละเอียดของ 14 

รายวิชา  (มคอ.3)   อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์และเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา  ให้นักศึกษา 15 

ทราบล่วงหน้า ที่ประชุมจึงเสนอแนะให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาว่ารายวิชาใดควรมีเกณฑ์และเงื่อนไขการวัด 16 

 17 

                                                                                                                        /และ 18 

และประเมินผลอย่างไร เพ่ือให้ตอบจุดมุ่งหมายของรายวิชา ซ่ึงเกณฑแ์ละเงื่อนไขการวัดและประเมินผลรายวิชา 19 

เดียวกัน  ควรเหมือนกันทุกกลุ่มการเรียน   แตไ่ม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกรายวิชา   และก าหนดไว้ให้ชัดเจนใน 20 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบล่วงหน้า  21 

 22 

 4.4 แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2558  23 

 นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  น าเสนอที่24 

ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 ดังรายละเอียดตามเอกสาร25 

ประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 26 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ปีงบประมาณ 2558 โดย27 

เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  28 

1. พันธกิจ   29 

เดิม ใหม่ 
ข้อ 1 พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 และพร้อมท างาน (Ready to Work)  
 
ข้อ 3  ก ากับติดตามและประเมินคุณภาพการพัฒนา
ร าย วิ ช า ศึ กษ าทั่ ว ไ ปสั ง กั ด คณะ  ที่ ต อบสนอง
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 และพร้อมท างาน 

ข้อ 1 บริหารพัฒนาและจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 
 
ข้อ 3 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

  30 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ท่ี 1.2  31 
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เดิม ใหม่ 
1. มีระบบ IT ที่ทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงาน 
 

1. มีการน า IT มาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงาน 
 

 1 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ท่ี 1   2 

เดิม ใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
กลไกการท าวิจัยชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน  
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพของระบบและกลไกการท า
วิจัยชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน  
 
 

/ตัวชี้วัดที่ 2... 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  

 3 

 4. โครงการ 4 

เดิม ใหม่ 
โครงการที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนคณะวิชาเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

โครงการที่ 7 การสร้างความเข้าใจการจัดท ารายวิชา
ศึกษาทั่วไปของคณะ  

 5 

 4.5 ขออนุมัติสัญลักษณ์ I  6 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติสัญลักษณ์ I ให้กับนักศึกษา 7 

จ านวน 1 ราย ในรายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ดัง8 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  9 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  10 

  11 

 4.6 ผลการเรียนรายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 12 

2556  13 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียน14 

รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเรียนที่ 1-4 จ านวน 15 

151 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.6 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  16 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการเรียนของนักศึกษาจ านวน 151 รายดังกล่าว 17 

 18 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 19 

 5.1 เรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 20 

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมว่า21 

มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพการจัดการ22 

เรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการ23 

บรรยายพิเศษดังกล่าว   24 

 ที่ประชุมรับทราบ   25 
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 1 

เลิกประชุม เวลา 16.30 นาฬิกา 2 

 3 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 4 

                   กรรมการและเลขานุการ 5 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 6 

 7 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 8 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 9 


