
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งท่ี 1/2550 

วันท่ี 7 มีนาคม 2550 เวลา 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา         ท้วมสุข  ประธานกรรมการ   
2. รองศาสตราจารย์อัศนี         ปาจีณบูรวรรณ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ขวัญใจ         กนกเมธากุล      กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย        สุ่มเล็ก               กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์        หิรัญสาลี      กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุสาห์        ศุภรพันธ์  

     (แทน รองศาสตราจารย์เอื้อมพร          ทองกระจาย)  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทรัพย์           ไวค า  

  (แทน รองศาสตราจารย์พีระศักดิ์          ศรีฤาชา)      กรรมการ  
8. รองศาสตราจารย์สุภาพ             ณ นคร  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางจนิตนา               กนกปราน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวนวรัตน์                ก าลังเลิศ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์สุลัดดา       ลอยฟ้า  กรรมการ (ติดราชการ)  
 
เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 
 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.1 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2549   
     ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงสรุปผลการจัดการเรียนการสอน  

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1) ซึ่งมี 
ทั้งหมด 9 รายวิชา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 658 คน  
 

/ที่ประชุมรับทราบ... 
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        ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้บันทึกเพิ่มเติม กรณีรายวิชา 000 163 ชีวิตกับ 
เอกภพ ที่เปิดสอนให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 2 คน เนื่องจากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
 วาระที่ 1.2 โครงการพัฒนา (ร่างรายวิชาส าหรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรท่ีศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษ) 
        ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงโครงการพัฒนา (ร่างรายวิชาส าหรับ
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุมที่ 1.2) โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นฝ่ายเลขานุการ และได้ด าเนินการประชุมมาแล้ว 2 
คร้ัง  
        ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.3 ปฏิทินการด าเนินการของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
      ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมถึงปฏิทินการด าเนินการของส านักวิชาศึกษา
ทั่วไปและปฏิทินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2550 (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3)  
     ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ และ
อาจารย์จากวิทยาเขตหนองคายที่สมัครเข้าร่วมสอน ประจ าปีก ารศึกษา 2550 เข้าร่วมรับฟังการ
น าเสนอสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 9 รายวิชา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 16 
มีนาคม 2549 ด้วย ส าหรับปฏิทินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2550 
เห็นควรให้ตัดรายการที่ 10, 15 และ 17 ออก เนื่องจาก เป็นเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอน และให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปลงนามในประกาศฯ 
ได้   
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2549 วันท่ี 19 ธันวาคม 2549 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 19 ธันวาคม 2549 และมีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังนี้ 
 1. ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่นค าว่า Sections (หน้า 2) ให้ใช้ค าว่า กลุ่ม  
แทน 
 2. ให้ปรับแก้การใช้ค าโดยขอให้ใช้ภาษาที่เป็นทางการมากกว่าภาษาพูด เช่น เร่ืองของ
หลักสูตร Up to date หรือยัง (หน้า 3) 
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 3. ให้ปรับแก้ข้อความ (หน้า 3) วาระที่ 3.1 จากเดิมที่เป็นบรรยายความให้แก้ไขเป็นข้อดังนี้ 
      1) การก าหนดกลยุทธ์ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดวิธีการที่จะด าเนิน การไปถึง
เป้าหมาย 
      2) ก าหนดมาตรการที่จะบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรม 
      3) ให้มีการทบทวนและมีระบบก ากับดูแลหลักสูตร 
                   4) การด าเนินการในส่วนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย       
 4. แก้ไขค าผิดคาดเคลื่อน (หน้า 4) วาระที่ 4.1 แก้เป็น คลาดเคลื่อน 
 
วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1 รับรองเกรดภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 

     ที่ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองเกรดภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 จ านวน 8 
รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทาง
วิชาการ รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ รายวิชา 000 131 ทักษะชีวิต รายวิชา 000 132 
ชีวิตกับสุนทรียะ รายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายวิชา 
000 142 คุณค่าของชีวิต รายวิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ ยังเหลือ 1 รายวิชา คือ รายวิชา 000 171 
ชีวิตกับสุขภาพ ที่ยังไม่ ได้ส่งเกรด จะแจ้งเวียนคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อรับรองเกรดภายหลัง 
และส าหรับรายวิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต ที่มีนักศึกษาจ านวน 12 คน ได้สัญลักษณ์ I นั้น เห็น
ควรให้ประธานบริหารรายวิชา ท าบันทึกขอสัญลักษณ์ I ให้กับนักศึกษา โดยแจ้งเหตุผลและ
ก าหนดวันแก้ไขสัญลักษณ์ I ด้วย และมีข้อสังเกตว่าแต่ละรายวิชาใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดเดียวกัน
ตามที่ระบุหรือไม่ แต่ละรายวิชาอาจใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน แต่ขอให้มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถบอกได้ว่าท าไมได้เกรด A ให้มีวิธีประเมินย้อนกลับ เช่น มีการวัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 
ส่วนในเร่ืองของข้อสอบ แต่ละรายวิชาต้องจัดให้มีข้อสอบประเภทวัดความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมด้วย และขอให้น าผลการตัดเกรดเข้าร่วมในการสัมมนาการน าเสนอสรุปผลการ
จัดการเรียนการสอน 9 รายวิชา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 16 มีนาคม 2550 ด้วย 
เพื่อร่วมหารือแนวทางในการตัดเกรดที่เป็นมาตรฐานต่อไป  

/วาระที่ 3.2... 
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วาระที่ 3.2 ประกาศหลักเกณฑ์ค่าจ้างผู้ช่วยสอน  
     ที่ประชุมร่วมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ค่าจ้างผู้ช่วยสอน โดยที่ประชุมมีมติ

ให้แก้ไขความหมายของผู้ช่วยสอน ให้ตัดค าว่า และรวมถึงวิทยาเขตหนองคาย ออก และ ให้ผู้ช่วย
สอนมีระบบเดียว ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลการสอน เตรียมสอน ช่วยสอนและตรวจงานด้วย 
รายวิชาที่มีนักศึกษาไม่น้อยกว่า 200 คน สามารถมีผู้ช่วยสอนได้ 1 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 
บาท ภาระงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 

 วาระที่ 3.3 หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการบริหารรายวิชา 
      ที่ประชุมมีมติให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

วาระที่ 3.4 การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
      ฝ่ายเลขานุการน าเสนอต่อที่ประชุมถึงการแต่งต้ังรองผู้อ านวยการส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยก ากับดูแลการบริหา รจัดการงานด้านวิชาการ โดยส านักวิชา
ศึกษาทั่วไปได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ธรรมถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม 
โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,600 บาท ที่ป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวเป็นรองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    

 
วาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ 
 วาระที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กรณีวิทยาเขตหนองคาย  
      ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายและมีมติให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดอบรมอาจารย์
ผู้สอนของวิทยาเขตหนองคาย ที่จะสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้ได้มาตรฐาน มีเนื้อหา และตรงตาม
วัตถุประสงค์รายวิชาเดียวกัน ส่วนการประเมินผลเห็นควรให้ตัดเกรดแยกกัน เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 
2 แห่ง ยังมีความแตกต่างกัน ส่วนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนควรให้ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไปลงไปประเมินด้วย 
   
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.  
 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 
                         กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  


