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ที่ประชุมรับทราบ  3 

                    4 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 5 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และมีมติรับรอง6 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  7 

 8 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 9 
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3 ราย โดยสืบเนื่องจากคณะไดเ้คยส่งเรื่องขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย มาถึงส านักวิชาศึกษาทั่วไป แต่ส านัก35 

วิชาศึกษาท่ัวไปไม่อาจจัดสอบให้ได้ เนื่องจากเกินเวลาที่ก าหนดและไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 

ที่ 648/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชา37 

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอ       38 
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ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้จัดสอบชดเชยให้กับนักศึกษา จ านวน 3 ราย ดังกล่าว เป็นกรณี1 

พิเศษ  2 
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4.3 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557  4 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา5 

ศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 6 

1) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม เนื่องจากพบคะแนนโครงงาน (เพ่ิม) ท าให้คะแนนพฤติกรรมใน  7 

ชั้นเรียนเพิ่มขึ้นด้วย มีผลให้ผลการเรียนเปลี่ยนแปลง นักศึกษาจ านวน 1 ราย  8 

2) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากพบว่าการบันทึกการส่งงานผิดพลาด 9 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนใบงานซึ่งครบสมบูรณ์ทั้ง 10 ชุด เมื่อแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ท าให้คะแนนพฤติกรรมใน10 

ชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน มีผลให้ผลการเรียนเปลี่ยนแปลง นักศึกษาจ านวน 1 ราย 11 

3) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง เนื่องจากค านวณคะแนนสอบปลายภาคผิดพลาด  12 

ท าให้ต้องตรวจสอบใหม่ทุกกลุ่มการเรียน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษา13 

จ านวน 846 ราย  14 

4) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้ไฟล์คะแนน15 

เมื่อตรวจสอบใหม่ทุกกลุ่มการเรียน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษาจ านวน 53 ราย 16 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  17 

 18 
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 21 

 22 
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/ที่ประชุม... 24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 25 

1) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม ที่ประชุมได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่มการเรียนมาชี้แจง 26 

และมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนดังกล่าว 27 

2) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน28 

ดังกล่าว 29 

3) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนดังกล่าว และ30 

ให้มีการตักเตือนผู้ปฏิบัติด้วย  31 

4) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนดังกล่าว และ32 

เสนอแนะว่าในการกรอกคะแนนควรระมัดระวัง อาจต้องใช้วิธีการแชร์ไฟล์ หรือใช้ Google Docs เพ่ือป้องกัน33 

การใช้ไฟล์ผิด  34 

 35 

เลิกประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา 36 
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    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 39 

                   กรรมการและเลขานุการ 40 
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