
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 2/2558 2 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร         ประธานกรรมการ    7 

2. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         กรรมการ 8 

3. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                       กรรมการ      9 

4. ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน 10 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                กรรมการ 11 

5. ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ                  12 

6. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

8. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 15 

9. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป             กรรมการและเลขานุการ 16 

10. รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป           ผูช้่วยเลขานุการ 17 

11. รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป              ผูช้่วยเลขานุการ 18 

12. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ  นักวิชาการศึกษา               ผูช้่วยเลขานุการ 19 

 20 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  21 

1. อ.ดร.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 22 

 23 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา 24 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 25 

 26 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

 1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2)  28 

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  29 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2) โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณ 15,427,000  30 

บาท งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 120,870.38 บาท   งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 31 

3,050,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น  18,597,870.38 บาท การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57) 32 

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.86 สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 30 การเบิกจ่ายใน 33 

 34 

 35 

/ไตรมาสที่ 2... 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 58) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.96 สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ที่1 

ก าหนดไว้ร้อยละ 15 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ  3 

 4 

1.2 ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ6 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นตัวชี้วัดภาพรวมทุกหน่วยงาน 9 ตัวชี้วัด และ7 

ตัวชี้วัดที่หน่วยงานน าเสนอ 6 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.2 จึงแจ้ง         8 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 9 

ที่ประชุมรับทราบ  10 

                    11 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 12 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และมีมติรับรอง13 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  14 

 15 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 16 

 -ไม่มี- 17 

 18 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 

 4.1 ผลการเรียนรายวิชา 000 158 วิถีชี วิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ภาคการศึกษาต้น            20 

ปีการศึกษา 2557 21 

รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชา 000 158 วิถีชีวิต22 

ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ   23 

การประชุมที ่4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ 25 

 26 

4.2 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557  27 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา28 

ศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 รายวิชา ให้กับนักศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 29 

 1) รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ เปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษา จ านวน 2 ราย 30 

เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนได้พบเอกสารโครงงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสองราย 31 

 32 

 33 

/2)… 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



 

 

 

3 

 

 2) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา เปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษา จ านวน 1 ราย เนื่องจาก   1 

อาจารย์ผู้สอนได้พบเอกสารคะแนนเก็บ  2 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  3 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ 4 

 5 

4.3 การขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอเรื่องขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของ7 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 8 

คราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ได้พิจารณาแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ9 

วาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  10 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้ไขเอกสาร11 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ และน าเสนอ12 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป  13 

 14 

4.4 โครงสร้างส านักวิชาศึกษาทั่วไป  15 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ โครงสร้างส านักวิชาศึกษาทั่วไป       16 

ฝ่ายวิชาการ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนงาน เพ่ือให้การท างานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   17 

จากเดิมกระบวนงาน    “ทะเบียนเรียนและประเมินผล”  18 

ขอเปลี่ยนชื่อและแยกเป็น 2 กระบวนงาน คือ “ทะเบียนเรียน”  19 

“วัดและประมวลผล” 20 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการแยกเป็น 2 กระบวนงาน ส าหรับชื่อกระบวนงาน                     22 

”วัดและประมวลผล” ให้แก้ไขเป็น “วัดและประเมินผล”  23 

 24 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  25 

 5.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 26 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป หารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 27 

000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน ที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับ28 

การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Community Medicine) ซึ่งมีบางคณะที่แจ้งความประสงค์ให้29 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปมีความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ30 

งบประมาณในการสนับสนุนการลงพื้นที่ชุมชน   31 

 32 

 33 

/ที่ประชุม... 34 
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 ที่ประชุมร่วมหารือและให้การเสนอแนะว่า ควรมีการจ ากัดจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน และให้สิทธิ์1 

ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปก่อน ส าหรับงบประมาณขอให้น าเสนอเป็นโครงการ2 

ประจ าป ีเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป  3 

 4 

เลิกประชุม เวลา 11.50 นาฬิกา 5 

 6 

 7 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 8 

                   กรรมการและเลขานุการ 9 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 10 

 11 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 12 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 13 


