
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 3/2558 2 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แทน 7 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร         ประธานกรรมการ    8 

2. อ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์         กรรมการ 9 

3. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 10 

4. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 11 

5. อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 12 

6. รศ.สุภาพ ณ นคร   ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป            กรรมการและเลขานุการ 13 

7. รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป           ผูช้่วยเลขานุการ 14 

8. รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป            ผู้ช่วยเลขานุการ 15 

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

 17 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  18 

1. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                กรรมการ 19 

2. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 20 

3. ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ                  21 

4. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 22 

 23 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 24 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 25 

 26 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

 1.1 การศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และสถาบันเทคโนโลยี  28 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   29 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งการมาศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยี  30 

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้มีการเรียนรู้31 

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเรียนการสอนของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ที่เป็นหน่วยงานกลางใน     32 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 33 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 34 

ที่ประชุมรับทราบ  35 

/วาระท่ี 2... 36 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 37 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และมีมติรับรอง38 

รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 39 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 22  เดิม อ.ดร.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  40 

แก้ไขเป็น อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  41 

 42 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

 -ไม่มี- 2 

 3 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4 

 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 5 

รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน   6 

การบริหารงานของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา 2556 เพ่ือประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ7 

ประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ    8 

วาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินการบริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 10 

ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 11 

1) ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  เป็น ประธานกรรมการ 12 

2) ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ เป็น กรรมการ 13 

3) ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช เป็น กรรมการ 14 

4) รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด  เป็น เลขานุการ 15 

5) น.ส.สุธิสิน ีโคตรสีทา  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 16 

 17 

4.2 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557  18 

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน19 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวน 15 รายวิชา ดังนี้ 20 

1) รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 21 

2) รายวิชา 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงาน 22 

3) รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 23 

4) รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม 24 

5) รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต 25 

6) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 26 

7) รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 27 

/8)… 28 

8) รายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 29 

9) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 30 

10) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 31 

11) รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน 32 

12) รายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 33 

13) รายวิชา 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 34 

14) รายวิชา 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 35 

15) รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 36 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  37 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนทั้ง 15 รายวิชาข้างต้น ทั้งนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตกรณี38 

สัดส่วนคะแนนของรายวิชา 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง ที่มีคะแนนในส่วนของโครงงาน (รวม)     39 

มากถึงร้อยละ 60 ส่วนคะแนนใบงาน/กิจกรรมเรียนรู้ เพียงร้อยละ 5 ที่เหลือเป็น คะแนนการมีส่วนร่วมใน     40 
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ชั้นเรียน ร้อยละ 10 และคะแนนสอบปลายภาค ร้อยละ 25 ที่ประชุมเห็นว่าการก าหนดสัดส่วนคะแนนดังกล่าว 1 

ยังไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาอ่ืน ๆ จึงควรพิจารณาปรับสัดส่วนคะแนนให้เหมาะสม และส านักวิชา2 

ศึกษาท่ัวไปควรพิจารณาทบทวนมาตรฐานน้ าหนักคะแนนและใช้เกณฑ์เดียวกัน  3 

 4 

4.3 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (ส าหรับนักศึกษา5 

ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง)  6 

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน7 

รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (ส าหรับนักศึกษาลงทะเบียนไม่ถูกต้อง) ในรายวิชา 8 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ จ านวน 2 ราย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 132 9 

ชีวิตกับสุนทรียะ ไม่ถูกต้อง โดยได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีหน่วยกิต 3(3-0-3) ปัจจุบันรายวิชาใช้หน่วยกิต    10 

3(3-0-6) จึงท าให้ไม่ปรากฎชื่อนักศึกษาในแบบบันทึกผลการเรียน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ       11 

วาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  12 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาท้ัง 2 ราย 13 
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4.4 ทิศทาง/นโยบายและเป้าหมายการขับเคลื่อน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ในช่วงเวลา 4 ปี      15 

(2559 - 2562)   16 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดทิศทาง/17 

นโยบายและเป้าหมายการขับเคลื่อน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ในช่วงเวลา 4 ปี (2559 - 2562) ซึ่งส านักวิชาศึกษา18 

ทั่วไปก าหนดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยกรอบของแผน 19 

จะอิงตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสาร20 

ประกอบวาระการประชุมที ่4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  21 

/ที่ประชุม... 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้พิจารณาตามเสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)     23 

4 เสา ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้24 

เหมาะสมกับการเรียนการสอนยิ่งขึ้น  25 

 26 

4.5 การปรับเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 27 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  น าเสนอเรื่องลูกจ้างชั่วคราวโครงการเสนอ       28 

ขออนุมัติแก้ไขอัตราค่าจ้างจากเดิมเดือนละ 13,300 บาท เป็นเดือนละ 15,000 บาท ตามหนังสือ29 

กระทรวงการคลังที่ กค.0428/ว47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของ   30 

ส่วนงานราชการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที ่4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ยึดตามสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง  32 

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งยังคงอัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท  33 

 34 

เลิกประชุม เวลา 16.30 นาฬิกา 35 

 36 

 37 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 38 

                   กรรมการและเลขานุการ 39 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 40 
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 1 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 2 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3 


