
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 7/2558 2 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร         ประธานกรรมการ    7 

2. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ         8 

3. รศ.ดร.สุวร ีฤกษ์จารี    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์               กรรมการ   9 

4. ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน  10 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   กรรมการ 11 

5. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 14 

8. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี   รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป         กรรมการและเลขานุการ 15 

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

 17 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  18 

1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                           กรรมการ 19 

 20 

เริ่มประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา 21 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 22 

 23 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 

 1.1 คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปครบวาระ    25 

 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร แจ้งเรื่องคณะกรรมการ26 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะครบวาระในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับ27 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 คณะกรรมการจะต้องครบวาระในวันที่ 13 มกราคม 2559 28 

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส านักวิชาศึกษา29 

ทั่วไปน าเสนอเรื่องที่จะขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ทันตามก าหนด ดังรายละเอียดตาม30 

เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

 33 

 34 

 35 

/วาระท่ี 2... 36 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 37 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และมีมติรับรอง38 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  39 

 40 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 41 

 -ไม่มี- 42 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 

 4.1 รายช่ืออาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558   3 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจ า4 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 ท่าน โดยเป็นอาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน 9 ท่าน 5 

และเป็นอาจารย์พิเศษภายนอก จ านวน 18 ท่าน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.1   6 

จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  8 

โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชามอบหมายภาระการสอนให้อาจารย์พิเศษ  และแจ้ง9 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ส าหรับอาจารย์พิเศษที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ให้สอนได้ไม่เกิน 1 รายวิชา 10 

และไม่เกิน 2 กลุ่มเรียน   11 

 12 

4.2 รายช่ืออาจารย์เกษียณอายุราชการ (อัตราใหม่) จ านวน 2 อัตรา  13 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอรายชื่ออาจารย์เกษียณอายุ 14 

ราชการ จ านวน 5 ท่าน เพื่อใหท้ี่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 ท่าน หากเห็นชอบส านักวิชา15 

ศึกษาทั่วไปจะด าเนินการเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจ าส านัก16 

วิชาศึกษาทั่วไปต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.2 จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือ17 

พิจารณา  18 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 19 

อัตราที่ 1 ผศ.พญ.มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร เนื่องจากได้ด าเนินการติดต่อทาบทามแล้ว  20 

อัตราที่ 2 ให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการติดต่อทาบทามตามล าดับ ดังนี้ 21 

 1) ผศ.ดร.ไพบลูย์ ด่านวิรุทัย 22 

 2) ผศ.ชนะชัย สืบปรุ 23 

 3) ผศ.ดร.วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ 24 

หรือหากมีท่านอ่ืนนอกเหนือจากนี้ ให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการติดต่อทาบทาม 25 

 26 

 27 

/4.3... 28 

4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม่) 29 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่อง30 

จากที่คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา31 

รายชื่อกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้ง32 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป (ชุดใหม่) ต่อไป จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  33 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 ท่าน ตามล าดับดังนี้ 34 

 1) รศ.สุภาพ ณ นคร   ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 35 

 2) ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 36 

 3) ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 37 

 4) ผศ.ดร.เสรี วงส์พิเชษฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 

 5) รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล คณะเภสัชศาสตร์ 39 

 6) รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ 40 
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 7) ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

 8) รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี  คณะศึกษาศาสตร์ 2 

 3 

 4.4 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับผลการเรียน รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม ประจ า        4 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ราย 5 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็นระดับ6 

ผลการเรียน รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษา7 

จ านวน 3 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  8 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  9 

  10 

4.5 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558  11 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 12 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จ านวน 9 รายวิชา ดังนี้ 13 

1) รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 14 

2) รายวิชา 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงาน 15 

3) รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม 16 

4) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 17 

5) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 18 

6) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 19 

7) รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน 20 

 21 

8)… 22 

8) รายวิชา 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 23 

9) รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 24 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนทั้ง 9 รายวิชา โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  26 

1) แก้ไขแบบรายงานผลการเรียน โดยให้ยกเลิกช่อง “เลื่อนสอบ” และ “ลาออก” เนื่องจากทั้งสองช่อง 27 

    ไม่ใช่ผลการเรียน 28 

2) กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ/สอบชดเชย ให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปขออนุมัติให้สัญญลักษณ์  29 

    “I”  30 

3) กรณีนักศึกษาขาดสอบ หรือลาออก หรือผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้ตัดเกรดจากคะแนนตามจริง 31 

4) กรณีนักศึกษามีคะแนนเป็น “0” ไม่ให้น ามาค านวณค่าคะแนนต่ าสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่า                32 

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 33 

5) กรณีนักศึกษามีเกรดเป็น “F” ให้ระบุสาเหตุในช่อง “หมายเหตุ” เช่น คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์                     34 

    ไม่เข้าสอบ ลาออก เป็นต้น  35 

6) ให้รวบรวมคะแนนของนักศึกษาที่ “ลาออก” ไว้ เพื่อใช้ในกรณีนักศึกษาขอคืนสภาพและต้องการใช้ 36 

    คะแนน 37 

 38 

เลิกประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา 39 
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 2 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 3 

                   กรรมการและเลขานุการ 4 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 5 

 6 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 7 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 8 


