
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 6/2555 2 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี 
2. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ 
3. นายชานนท์ นนทคุปต์ 
4. รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ       
5. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี
6. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 
7. อ.ปรีชา เครือวรรณ 
8. รศ.สุภาพ ณ นคร 
9. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร 
10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นักวิชาการศึกษา 

ประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ          
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ        
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ       
ผู้ช่วยเลขานุการ      
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 7 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  8 

1. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 
2. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
3. นางจินตนา กนกปราน 
  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ   

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา 9 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 10 

 11 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็น13 

พลเมือง 14 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมความว่า ส านักงานคณะกรรมการ15 

การอุดมศึกษาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น16 

พลเมือง ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องก่ิงทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อ านวยการส านักวิชา17 

ศึกษาทั่วไป จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวด้วย จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 18 

 ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

/1.2... 21 

 22 



 

 

 

2 

 

 1.2 การจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดงานครบรอบ 50 ปี 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด3 

มุมเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะศาสตร์วิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต 4 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 5 

 6 

 1.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 7 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 8 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งผลการประเมินภาพรวมใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 48 9 

ตัวชี้วัด ส าเร็จตามเป้าหมาย 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.92 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 30 10 

โครงการ ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 จึงแจ้งที่ประชุม11 

เพ่ือทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

  14 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 15 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 และมีมติรับรอง16 

รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 17 

1. หน้า 2 บรรทัดที่ 20  เดิม  ตอบสนองความต้องการ 18 

   ใหม ่ ตอบสนองวิสัยทัศน์ 19 

2. หน้า 2 บรรทัดที่ 28  เดิม  มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษตาม20 

เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 21 

   ใหม ่ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ 22 

 23 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  24 

 3.1 แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2556 25 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 26 

ปีงบประมาณ 2556 ที่ได้มีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษา27 

ทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ28 

ประชุมที่ 3.1  29 

 30 

 31 

 32 

 33 

/วาระท่ี 4... 34 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 2 

 ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน3 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวน 10 รายวิชา ดังนี้ 4 

1. รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 5 

2. รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 6 

3. รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  7 

4. รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต 8 

5. รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 

6. รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 10 

7. รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 11 

8. รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 12 

9. รายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ 13 

10. รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 14 

 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน 9 รายวิชายกเว้นรายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและ 16 

ประชาสังคม ที่ขอให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการทบทวนผลการเรียนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากระดับผลการเรียนของ17 

นักศึกษาต่างกลุ่มการเรียน (Section) มีความแตกต่างกันมาก  18 

 19 

เลิกประชุม เวลา 11.45 นาฬิกา 20 

 21 

 22 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 23 

                   กรรมการและเลขานุการ 24 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 25 

 26 

 27 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 28 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 29 


