
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 2/2560 2 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 7 

        สื่อสารองค์กร                   ประธานกรรมการ   8 

2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว       คณบดีคณะเทคโนโลยี                                                    กรรมการ   9 

3. อ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 10 

4. นางกุศล รักญาติ         หัวหน้างานบริการการศึกษา แทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 11 

5. รศ.สุภาพ ณ นคร           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ    12 

6. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 13 

7. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

8. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 15 

9. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี         ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                        กรรมการและเลขานุการ 16 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ         นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 17 

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  19 

1. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช   ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ          กรรมการ 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา 22 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 23 

 24 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

1.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (ณ 31 พ.ค. 60)  26 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  27 

2560 (ณ 31 พ.ค. 60) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,000,000 บาท และ28 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2559 จ านวน 3,600,612.50 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 29 

18,600,612.50 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน 11,953,479 บาท และด้าน30 

การบริหารจัดการจ านวน 2,962,333.82 บาท รวมใช้จ่ายงบประมาณจ านวน 14,915,812.82 บาท คงเหลือ31 

งบประมาณทั้งสิ้น 3,684,799.68 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  1.1 จึงแจ้ง       32 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 

 36 

/1.2 รายงานผลความพึงพอใจ... 37 
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1.2 รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป  1 

     ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 2 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อ3 

การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 โดยสอบถามความคิดเห็นของ4 

อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 191 ราย ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 123 5 

ราย  คิดเป็นร้อยละ 64.40  สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็น6 

ร้อยละ 83.80 และอาจารย์ผู้สอนมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา อาทิ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป7 

ควรจัดท ากระบวนงานมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประสานรายวิชา วิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน 8 

การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา แนวทางการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนลงกลุ่มการเรียน และ9 

ควรมีช่องทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาและอาจารย์10 

ผู้สอนให้มากข้ึน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

1.3 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  14 

     ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 15 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ 16 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ17 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 20,024 คน 18 

มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 13,573 คน คิดเป็นร้อยละ 67.78 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม19 

อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.07 และนักศึกษามีข้อคิดเห็นเสนอแนะ อาทิ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอนที่ควร20 

ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีเทคนิคการสอนที่มี21 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ  23 

 24 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 25 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และมีมติรับรอง26 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 30 

 3.1 การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา 000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 31 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมสืบเนื่องจากมติที่ประชุม32 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป คราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  33 

/มอบหมาย... 34 
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มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา     1 

000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต กรณีการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้กับนักศึกษา จ านวน 17 ราย 2 

โดยขอให้พิจารณาทบทวนข้อมูลประกอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้รอบคอบครบถ้วนอีกครั้ง ซึ่ง3 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชาได้ท าการชี้แจงข้อมูลคะแนน รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  4 

ประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน และส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ5 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยวิธีการเวียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้ง    6 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

 4.1 พิจารณาเลือกคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 11 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการ12 

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ง าน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า13 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  14 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ15 

การประชุมที ่4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  16 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 17 

 1. ผู้แทนจากคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 3 คน คือ  18 

  1.1 รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว  19 

  1.2 ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช 20 

  1.3 ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร 21 

 2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน จ านวน 1 คน คือ  22 

2.1 ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  23 

 24 

 4.2 ขออนุมัติสัญลักษณ์ I ให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 25 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้         26 

เลื่อนสอบ/สอบชดเชย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 46 ราย ใน 13 รายวิชา เพ่ือขออนุมัติ27 

สัญลักษณ์ I โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากป่วย ประสบอุบัติเหตุ ญาติเสียชีวิต และเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้   28 

มีนักศึกษาอีกจ านวน 1 ราย ใน 1 รายวิชา ที่ยื่นค าร้องขอเลื่อนสอบ/สอบชดเชย โดยนักศึกษาอ้างว่าระบบ29 

ทะเบียนเรียนไม่แสดงรายละเอียดวันเวลาสอบ จึงไม่ได้ไปเข้าสอบ ซึ่งส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินการ30 

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าระบบแสดงวันเวลาสอบครบถ้วน จึงน าเสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติให้เลื่อนสอบ/31 

สอบชดเชย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  32 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติสัญลักษณ์ I ให้กับนักศึกษา จ านวน 46 ราย ใน 13 รายวิชา ข้างต้น   33 

/ส าหรับ... 34 
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ส าหรับนักศึกษาท่ีอ้างว่าระบบไม่แสดงรายละเอียดวันเวลาสอบ ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมกับ1 

ได้โทรศัพท์สอบถามอาจารย์ผู้สอน และสอบถามตัวแทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงมีมติไม่อนุมัติ      2 

ให้เลื่อนสอบ/สอบชดเชย โดยขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและตัวแทนส านักบริหารและ3 

พัฒนาวิชาการ ชี้แจงผลการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับทราบ 4 

 5 

 4.3 ขอความเห็นชอบผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 6 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย        7 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 รายวิชา ดังนี้ 8 

 1. รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 9 

2. รายวิชา 000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 10 

3. รายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต 11 

4. รายวิชา 000 147 ศาสตร์ของความสุข 12 

5. รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 13 

6. รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 14 

7. รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน 15 

8. รายวิชา 000 170 การคิดข้ันสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 16 

9. รายวิชา 000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 17 

 10. รายวิชา 000 231 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 18 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 19 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการเรียนรายวิชาข้างต้น จ านวน 9 รายวิชา ยกเว้นรายวิชา 20 

000 156 พหุวัฒนธรรม ที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากระดับผลการเรียนมีความแตกต่างกันมาก 21 

แม้ในนักศึกษาคณะเดียวกัน อีกทั้งที่ประชุมตั้งข้อสังเกตสัดส่วนคะแนนของรายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและ22 

ประชาสังคม ที่ก าหนดคะแนนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 

มากถึงร้อยละ 30 เท่ากับด้านความรู้ แต่มากกว่าด้านทักษะทางปัญญาที่ก าหนดร้อยละ 20 และด้านคุณธรรม 24 

จริยธรรมที่ก าหนดร้อยละ 10 ที่ประชุมเห็นว่าการก าหนดสัดส่วนคะแนนดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับลักษณะของ25 

เนื้อหารายวิชา เห็นควรให้มีการพิจารณาโดยควรเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะทางปัญญา   26 

  27 

เลิกประชุม เวลา 15.30 นาฬิกา 28 

 29 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี) 30 

                     กรรมการและเลขานุการ 31 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 32 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 33 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 34 


