
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 6/2559 2 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   7 

2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                กรรมการ 8 

3. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 9 

4. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    10 

5. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 11 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 12 

7. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 13 

8. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี         ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 14 

9. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ         นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  17 

1. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว        คณบดีคณะเทคโนโลยี                                                    กรรมการ   18 

2. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ          กรรมการ 19 

 20 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา 21 

 ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้เรียนเชิญ รศ.สุภาพ ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดใน22 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการส านัก23 

วิชาศึกษาท่ัวไป  24 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ไดก้ล่าวขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปทุก ๆ ท่าน ที่ได้ทุ่มเท 25 

ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา ในการช่วยเหลืองานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแนวคิดการท างานของ26 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปคือการรวมพลัง คือพลังมือสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ พลังใจเข้าไปเสริมเติมเต็มที่ พลังรัก    27 

หนุนเสริมเติมอีกที สามพลังนี้ไซร้คือ “หัวใจของ GE” และในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2559 เข้าสู่ปีใหม่ 2560 ขอ28 

พลังจากดวงพระวิญญาณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้โปรดอภิบาลทุก ๆ ท่าน และขอ29 

ผลบุญแห่งการท าคุณงาม ความดีของทุก ๆ ท่าน จงได้เป็นพลังหนุนให้ชีวิตของท่านประสบแต่ความโชคดี  ทั้ง30 

เรื่องหน้าที่การงาน ตลอดเรื่องครอบครัว ขอให้มีความสุขตลอดปี 2560 และตลอดไป  31 

 ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 32 

 33 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 34 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1)  35 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ36 

2560 (ไตรมาสที่ 1) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,000,000 บาท และ37 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,600,612.50 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38 

18,600,612.50 บาท ในไตรมาสที่ 1 มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน 1,165,800 39 

บาท และด้านการบริหารจัดการจ านวน 426,954.68 บาท รวมใช้จ่ายงบประมาณจ านวน 1,592,754.68 บาท 40 

(คิดเป็นร้อยละ 8.56) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 17,007,857.82 บาท (คิดเป็นร้อยละ 91.44) ดังรายละเอียด 41 

                                                                                                         \ตามเอกสาร... 42 

 43 
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ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 1 

 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

1.2 สรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2559 5 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจ า     6 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ผู้ประเมินคือประธานกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 10 ท่าน ประเมิน7 

การสอนภายในเวลา 1 คาบ ประเมินอาจารย์ผู้สอน 55 ท่าน ใน 10 รายวิชา โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ได้คะแนน8 

ประเมินต่ ากว่า 70.00 มี 10 ท่าน ในจ านวนนี้มี 2 ท่าน ที่ได้คะแนนประเมินต่ ากว่า 50.00 ซึ่งส านักวิชาศึกษา9 

ทั่วไปจะด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้ง10 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 11 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปจัดท าคู่มืออาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้12 

มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  13 

 14 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 15 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และมีมติรับรองรายงาน16 

การประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 20 

 3.1 ร่าง ประกาศคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 21 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมสืบเนื่องจากมติที่ประชุม22 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 มีมติ23 

เห็นชอบ ร่าง ประกาศคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งส านัก24 

วิชาศึกษาท่ัวไปได้ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชา25 

ศึกษาทั่วไป และได้ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2030/2559) เรื่อง คุณสมบัติ 26 

อาจารย์พิเศษ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยพร้อมทั้งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์     27 

ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ  29 

 30 

3.2 รายวิชาวิถชีีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 31 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมความคืบหน้าการด าเนินการจัดท า32 

รายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับมูลนิธิรากแก้วจัดการสัมมนา "การพัฒนา33 

รายวิชาบูรณาการการเรียการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพจน์ 34 

สารสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาในการแก้ไขปัญหา35 

และพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก 1) ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน บรรยายในหัวข้อ 36 

"บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิชาการจากภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ " 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ 37 

สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนารายวิชาสู่การเรียนรู้หลัก38 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเขียนแผนการสอนตามกรอบ 39 

                                                                                                           \มาตรฐาน... 40 
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มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร อ.ดร.1 

บุณฑริกา บูลภักดิ ์และ อ.ดร.ดวงกมล บางชวด เป็นคณะวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์ที่ร่วมสอนรายวิชาศึกษา2 

ทั่วไป    เข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 คน คาดว่าจะด าเนินการขออนุมัติเปิดรายวิชาและเปิดสอนในภาคการศึกษา3 

พิเศษ รับนักศึกษาจ านวน 40 คน จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 

 4.1 ขออนุมัติสัญลักษณ์ I ส าหรับนักศึกษาขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย ประจ าภาคการศึกษาต้น 8 

ปีการศึกษา 2559 9 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะให้         10 

ลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 114 ราย ใน 16 รายวิชา เพ่ือ 11 

ขออนุมัติสัญลักษณ์ I โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากป่วย ประสบอุบัติเหตุ ญาติเสียชีวิต เดินทางไปต่างประเทศ 12 

และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีนักศึกษาอีกจ านวน 2 ราย ใน 2 รายวิชา ที่คณะอนุมัติให้         13 

ลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย แต่เนื่องด้วยสาเหตุการขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย คือ นักศึกษาจ าเวลาสอบ14 

สลับกับอีกรายวิชา และนักศึกษาอีกรายสาเหตุจากรถจักรยานยนต์ดับ ต้องไปเปลี่ยนน้ ามันเครื่องที่ร้านซ่อม ดัง15 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  16 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติสัญลักษณ์ I ให้กับนักศึกษา จ านวน 114 ราย ใน 16 รายวิชา และ17 

ส าหรับนักศึกษาอีก 2 ราย ใน 2 รายวิชา ที่ประชุมมีมติอนุมัติสัญลักษณ์ I เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้ส านักวิชา18 

ศึกษาทั่วไปได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือไม่ให้เกิด19 

เหตุการณ์ข้ึนอีก  20 

 21 

 4.2 รับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 22 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ า23 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 รายวิชา ดังนี้ 24 

 1) 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 25 

2) 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 26 

3) 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม 27 

4) 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 28 

5) 000 146 ความสุขของชีวิต 29 

6) 000 147 ศาสตร์ของความสุข 30 

7) 000 150 ไทยศึกษา 31 

8) 000 156 พหุวัฒนธรรม 32 

9) 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 33 

10) 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 34 

11) 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 35 

12) 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 36 

13) 000 171 ชีวิตสุขภาพ 37 

14) 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 38 

 15) 000 231 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 39 

                                                                                                         \ดังรายละเอียด... 40 



 

 

 

4 

 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 1 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียนรายวิชาข้างต้น จ านวน 14 รายวิชา ยกเว้นรายวิชา 2 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ ที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเรียนที่ 1-5 และ กลุ่มเรียนที่ 3 

10-11 เนื่องจากเป็นนักศึกษาคณะเดียวกัน แต่ระดับผลการเรียนมีความแตกต่างกันมาก 4 

 5 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  6 

 5.1 การใช้ระบบรหัสวิชาแบบใหม่ 7 

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมเรื่องการใช้ระบบ8 

รหัสวิชาแบบใหม่ โดยก าหนดรหัสวิชาให้ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจ านวน 2 ตัว (แทนชื่อคณะ/9 

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน) ตามด้วยตัวเลขจ านวน 6 หลัก ดังนั้น จึงขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปด าเนินการ10 

จัดระบบรหัสวิชาแบบใหม่ ทั้งรายวิชาของสถาบันภาษาและส านักวิชาศึกษาทั่วไปที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 11 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 และประกาศใช้ต่อไป   12 

 ที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

เลิกประชุม เวลา 15.50 นาฬิกา 15 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 16 

                     กรรมการและเลขานุการ 17 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 18 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 19 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 20 


