
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 1/2561 2 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.สุภาพ ณ นคร             ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ (ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม) 7 

2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว         คณบดีคณะเทคโนโลยี                   กรรมการ 8 

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

4. อ.ดร.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  10 

            แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น                              กรรมการ 11 

5. นางกุศล รักญาติ             หวัหน้างานบริการการศึกษา แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์             ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

8. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี             ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                    กรรมการและเลขานุการ 15 

9. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ             นักวชิาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 16 

 17 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  18 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร                ประธานกรรมการ   19 

2. รศ.ดร.สุวร ีฤกษ์จารี             ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา 22 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 23 

 24 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ณ 6 ก.พ. 61) 26 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 27 

ปีงบประมาณ 2561 (ณ 6 ก.พ. 61) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,395,000 บาท มีการ28 

เบิกจ่ายจ านวน 2,141,371.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.91 คงเหลือจ านวน 13,253,628.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 

86.09 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้ง ที่ประชุมเพ่ือทราบ 30 

      ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 33 

  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และมีมติรับรอง34 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  35 

  ที่ประชุมรับทราบ 36 

/วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง... 37 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

 3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปแจ้งที่ประชุม ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3 

633/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย  4 

  1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  เป็นประธานกรรมการ 5 

  2) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นกรรมการ 6 

  3) คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    เป็นกรรมการ 7 

  4) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    เป็นกรรมการ 8 

  5) ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นกรรมการ 9 

  6) รองศาสตราจารย์สุวรี ฤกษ์จารี    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 

  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 

  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุริยะไกร   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 

  9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 

  10) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป   เป็นกรรมการและเลขานุการ 14 

  11) นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   15 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 16 

      ที่ประชุมรับทราบ 17 

 18 

 3.2 การแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 19 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปแจ้งที่ประชุม สืบเนื่องที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไป20 

น าเสนอผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 รายวิชา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ21 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป คราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบ จ านวน 22 

17 รายวิชา ยกเว้นรายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ นั้น คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาได้มี23 

การประชุมหารือโดยได้มีการพิจารณาทบทวนคะแนนโครงงานใหม่อีกครั้ง และน าเสนอผลการเรียนต่อ24 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีการเวียน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการ25 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปมีมติเห็นชอบ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 26 

      ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

3.3 การแก้ไขค าขอก าหนดอัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 1 29 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปแจ้งที่ประชุม สืบเนื่องที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไป30 

น าเสนอค าขอก าหนดอัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ซึ่ง      31 

 32 

 33 

/ที่ประชุม... 34 
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ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  1 

2560 มีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขต าแหน่งเป็นนักสารสนเทศ นั้น ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินการแก้ไข 2 

และน าเสนอเรื่องต่อกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 3 

      ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

3.4 ประกาศเพิ่มเติมคุณสมบัติอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 6 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปแจ้งที่ประชุม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 

ที่ 145/2561 เรื่อง เพ่ิมเติมคุณสมบัติอาจารย์สอนวิชาศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  8 

โดยเพ่ิมเติมข้อ 3.6 มีอายุไม่เกิน 70 ปี และข้อ 3.7 หากคุณสมบัติอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไปไม่เป็นไปตามที่9 

ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561   10 

เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 11 

      ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 14 

 4.1 ขออนุมัติแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560   15 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติแก้ไข16 

สัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 รายการ 9 รายวิชา ดังนี้17 

  1) รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  จ านวน 1 ราย 18 

  2) รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ   จ านวน 5 ราย 19 

  3) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  จ านวน 3 ราย 20 

  4) รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต   จ านวน 1 ราย 21 

  5) รายวิชา 000 147 ศาสตร์ของความสุข   จ านวน 1 ราย 22 

  6) รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน 1 ราย 23 

  7) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  จ านวน 13 ราย 24 

  8) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  จ านวน 1 ราย 25 

  9) รายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  จ านวน 5 ราย 26 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 27 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 28 

 29 

4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560   30 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติ31 

เปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 27 รายการ 3 รายวิชา ดังนี้  32 

 33 

/1) รายวิชา 000 145... 34 
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1) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ จ านวน 1 รายการ 1 

2) รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน 19 รายการ 2 

3) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม   จ านวน 7 รายการ 3 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  5 

 6 

 4.3 ขอความเห็นชอบผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 7 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอความเห็นชอบผลการเรียน   8 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ และ 2) 9 

รายวิชา 000 147 ศาสตร์ของความสุข ซึ่งรายวิชา 000 147 ศาสตร์ของความสุข เป็นการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ10 

ของคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดยวิธีการเวียนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ดังรายละเอียด11 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 12 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบผลการเรียนทั้งสองรายวิชา โดยขอให้พิจารณาใหม่อีกครั้ง 13 

เนื่องจากเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มเรียนที่มีนักศึกษาคณะเดียวกัน แต่ระดับผลการเรียนมีความแตกต่างกันมาก     14 

  15 

เลิกประชุม เวลา 16.10 นาฬิกา 16 

 17 

 18 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี) 19 

                     กรรมการและเลขานุการ 20 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 21 

 22 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 23 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 24 


