
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 1/2560 2 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   7 

2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว        คณบดีคณะเทคโนโลยี                                                    กรรมการ   8 

3. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ          กรรมการ 9 

4. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 10 

5. นางกุศล รักญาติ         หัวหน้างานบริการการศึกษา แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 11 

6. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    12 

7. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   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. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 18 

2. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 19 

 20 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา 21 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 22 

 23 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (ณ 27 ก.พ. 60)  25 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  26 

2560 (ณ 27 ก.พ. 60) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,000,000 บาท และ27 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,600,612.50 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28 

18,600,612.50 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน 8,812,479 บาท ด้านการ29 

บริหารจัดการจ านวน 458,949.45 บาท และการจัดกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์จ านวน 40,647 บาท รวม30 

ใช้จ่ายงบประมาณจ านวน 9,312,075.45 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50.06) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 31 

9,288,537.05 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.94) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1 จึงแจ้ง 32 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปปรับแบบรายงาน โดยแยกรายงานการใช้จ่าย 34 

งบประมาณเงินรายได้ปี 2560 และงบประมาณเงินกันเหลื่อมปงีบประมาณ 2559 เนื่องจากเป็นเงินคนละส่วน 35 

 36 

/1.2 ผลการปฏิบัติราชการ... 37 



 

 

 

2 

 

1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 1 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติ2 

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมี 12 ตัวชี้วัด ผลคะแนนเท่ากับ 4.1040 ดังรายละเอียดตามเอกสาร3 

ประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบและตั้งข้อสังเกต ตัวชี้วัดร้อยละของรายวิชาที่ได้บันทึก มคอ.5 ในระบบ TQF ของ5 

มหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 30 วัน ที่มีผลการด าเนินงานร้อยละ 57.90 ที่ประชุมเห็นควรให้6 

แก้ไขจากเดิมเป็น ร้อยละของรายวิชาที่ได้บันทึก มคอ.5 ในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย หลังจากผลการเรียน7 

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 30 วัน และในปีงบประมาณ 2560 ให้ยังคง8 

ตัวชี้วัดร้อยละของรายวิชาที่ได้บันทึก มคอ.3 ในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดร้อยละของรายวิชาที่9 

ได้บันทึก มคอ.5 ในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย  10 

 11 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 12 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และมีมติรับรอง13 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 17 

 3.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะเกษตรศาสตร์ 18 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมสืบเนื่องจากมติที่ประชุม19 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 มีมติ20 

เห็นชอบการขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะเกษตรศาสตร์ โดยให้มีการแก้ไขเอกสารหลักการขอเปิด21 

และเอกสาร มคอ.3 จ านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต และมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป22 

เป็นผู้ให้ค าปรึกษาประสานการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ อีกทั้งคณะ23 

เกษตรศาสตร์ได้ส่งการแก้ไขเอกสารมาแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  3.1 จึงแจ้ง  24 

ทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเอกสาร ดังนี้ 26 

 27 

เอกสาร หน้า หมวด ข้อ ข้อคิดเห็นเสนอแนะ/การแก้ไข 
หลักการของการเปิด
รายวิชา 

1-3  2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน 5  
   ด้าน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความ 
   รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธก์าร 
   เรียนรู ้

ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละดา้น ควรให้สอดคล้องตรงกันกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558  

มคอ.3 100 001 1 
 
2 
 

1 
 
3 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

- หลักสูตร แก้ไขเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาของคณะ 
  เกษตรศาสตร์ 
- ให้เพิ่มเติมค าว่า plagiarism เพื่อให้สอดคล้องกับ หมวด 4 ข้อ 1.2.2 ... 
  และจรรยาบรรณนักวิชาการ ผลกระทบจากการคัดลอกผลงานผู้อื่น  



 

 

 

3 

 

เอกสาร หน้า หมวด ข้อ ข้อคิดเห็นเสนอแนะ/การแก้ไข 
3-5 

 
 
4 
7 

4 
 
 
4 
5 

1.-5.  
 
 
4.1.3  
สัปดาห์ที่ 2-3  

- ผลลัพธก์ารเรียนรู้แต่ละด้าน ควรให้สอดคล้องตรงกันกับผลลัพธ์การ  
  เรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.  
  2558 
- ...การแสดงความเอื้ออาทร แก้ไขเป็น การแสดงความคิดเห็น 
- สื่อการสอน 3. ตัดค าว่า “คลิบเสียง” ออก  

มคอ.3 100 002 1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-4 

1 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-5. 

- หลักสูตร แก้ไขเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาของคณะ 
  เกษตรศาสตร์ 
- แก้ไขเป็น ความส าคัญของการเกษตรต่อสุขภาวะ ความสัมพันธ์ของ 
  เกษตร อาหารและสุขภาพ การเกษตรต่อความมั่นคง และความปลอดภยั 
  ด้านอาหาร นวัตกรรมการเกษตรเพื่ออาหารและสุขภาพ การเกษตรเพื่อ 
  ความยั่งยืนของภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เกษตรอภิรมย ์แนวโน้ม 
  การเกษตรในอนาคต  
  The important of agriculture on well-being, relationship of  
  agriculture, food and health, agriculture for food security and  
  food safety, innovative agriculture for food and health,  
  agriculture for sustainable agricultural sector and  
  environment, pleasant agriculture, future trend of agriculture 
- ผลลัพธก์ารเรียนรู้แต่ละด้าน ควรให้สอดคล้องตรงกันกับผลลัพธ์การ 
  เรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.  
  2558 

มคอ.3 100 003 1 
 
2 
 
 

3-4 

1 
 
3 
 
 
4 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
1.-5. 
 

- หลักสูตร แก้ไขเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาของคณะ 
  เกษตรศาสตร์ 
- ให้ตัดค าวา่ “รูปแบบ” ออก  
- ให้ตัดค าวา่ “สังคม” ออก  
- ให้เพิ่มเติม หัวข้อ “การสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในการเกษตร”   
- ผลลัพธก์ารเรียนรู้แต่ละด้าน ควรให้สอดคล้องตรงกันกับผลลัพธ์การ 
  เรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.  
  2558 

 1 

อีกทั้งให้มีการแก้ไขเอกสารตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความ2 

ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่อไป  3 

 4 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

 4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 6 

2559 7 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็น8 

ระดับผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3) ให้กับนักศึกษาจ านวน 11 ราย ใน 2 9 

รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  10 

 11 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว... 12 



 

 

 

4 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน ให้กับนักศึกษา1 

จ านวน 11 ราย ใน 2 รายวิชา  2 

 3 

 4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 4 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน 5 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาจ านวน 33 ราย ใน 7 รายวิชา ดังรายละเอียดตาม6 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 8 

2559 ให้กับนักศึกษาจ านวน 16 ราย ใน 6 รายวิชา ยกเว้นนักศึกษาจ านวน 17 ราย ในรายวิชา 000 231 สมาธิ9 

เพ่ือพัฒนาชีวิต ที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาทบทวนข้อมูลประกอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนอีกครั้ง โดย10 

มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปหารือกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 000 231 11 

สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต และที่ประชุมเสนอแนะให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาการกรอกคะแนนผ่าน Google 12 

sheet เพ่ือป้องกันการใช้ไฟล์คะแนนหรือการกรอกคะแนนผิดพลาด  13 

 14 

 4.3 ขอความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รหัสกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษา15 

ทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 16 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอความเห็นชอบ ร่าง ประกาศ17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รหัสกลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดตาม18 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 19 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รหัสกลุ่มวิชา หมวดวิชา20 

ศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  21 

 22 

 4.4 ขออนุมัติรายละเอียดของรายวิชา 000 XXX วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 23 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติรายละเอียดของรายวิชา 000 24 

XXX วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอที่ประชุม25 

เพ่ือพิจารณา 26 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายละเอียดของรายวิชา 000 XXX วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดย27 

ให้ใช้รหัสวิชาแบบใหม่ คือ GE 803 901 และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่อไป  28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 4.5 ขออนุมัติผลการเรียนรายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (โครงการพิเศษ) 1 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติผลการเรียนรายวิชา 000 168 2 

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (โครงการพิเศษ) ที่มีการจัดสอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ดังรายละเอียด3 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนรายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 5 

(โครงการพิเศษ)  6 

  7 

เลิกประชุม เวลา 12.20 นาฬิกา 8 

 9 

 10 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี) 11 

                     กรรมการและเลขานุการ 12 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 13 

 14 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 15 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 16 


