
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
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เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น.  
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2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจียมจิต แสงสุวรรณ  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล  กรรมการ 
6. อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์   กรรมการ  
7. ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป           กรรมการและเลขานุการ 
8. ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ (ติดราชการ) 
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ (ติดราชการ) 
3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   กรรมการ (ติดราชการ) 
4.รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ลาออก) 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 หนังสือเวียนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา
ของนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของหนังสือเวียนดังกล่าว โดยอาจ
พิจารณาน าไปจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะหรือสอดแทรกให้อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุมท่ี 1.1) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2 รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2551 
โดยงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 4,775,900 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 3,228,427.56 บาท (สามล้านสองแสนสอง
หม่ืนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 67.60 คงเหลืองบประมาณ 
1,547,472.44 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็น 
ร้อยละ 32.40 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.3 รายวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงรายวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2551 โดยเปิดสอน 
18 รายวิชา (ยกเว้นรายวิชา 000 150 ไทยศึกษา) มี 117 กลุ่มผู้เรียน (ตาม มข .30) มีนักศึกษาจาก 11 คณะ
ร่วมเรียน รวมนักศึ กษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 7,711 คน (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3) โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงปัญหาของห้องเรียนท่ีมีไม่เพียงพอ และ
ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการใช้ห้องเรียนในแต่ละรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 
ให้ทราบด้วย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.4 สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2551 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงรายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2550 โดยข้อมูลได้มาจากการแจกแบบสอบถามการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาทั้งภาคต้นและภาคปลาย เป็นการสอบถามทั้งจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน การประเมินครอบคลุม 
5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ ด้านเน้ือหา ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสิ่งแวดล้อม /สิ่ง
อ านวยความสะดวก นอกจากข้อมูลจากการประเมินแล้ว ยังมีข้อมูลอ่ื น ๆ ที่ส าคัญ คือ ข้อมูล จ านวน
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา แยกเป็นคณะ /หลักสูตร/สาขา ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนแต่ละรายวิชา ข้อมูลการใช้ทรัพยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
1.4) โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติให้แก้ไขรายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2550 โดยจัดท าข้อมูลเป็นส่วน ๆ ดังน้ี 
 1. ส่วนที่ 1 เรื่องทั่วไป  

- ให้ระบุจ านวนร้อยละแบบสอบถามที่แจก และจ านวนร้อยละที่ได้รับกลับคืนมา  
- อธิบายความหมายของค่าน้ าหนัก 1-5 ด้วย 
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 2. ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน 
 -  จัดท าข้อมูลเป็นรายวิชา โดยมีข้อมูลท้ังภาคต้น และภาคปลาย  
 -  จัดแยกข้อมูลการประเมินและแจ้งด้วยว่าเป็นการประเมินโดยผู้สอน หรือการประเมินโดย
ผู้เรียน หรือจะจัดท าแยกเป็นเล่ม 
 -  ให้สรุปด้วยว่าแต่ละรายวิชา สามารถตอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่รายวิชาตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ 
 -  ในส่วนของผลการเรียน ให้ระบุสาเหตุของการได้ F และ I 
 -  ข้อเสนอแนะของผู้เรียน ให้แยกสรุปเป็นกลุ่มสาขาวิชา เช่น ผู้เรียนกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ผู้เรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ หรือผู้เรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น  
 3. ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
 -  ให้ใส่ตัวอย่างแบบสอบถามไว้ด้วย 
 4. บทสรุปผู้บริหาร 
 -  ให้ระบุข้อมูลผลการประเมินว่ามีรายวิชาใด ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.5 สรุปการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.5) โดยสรุปดังน้ี  
 1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2550 ซึ่งส านักวิชาศึกษาทั่วไป
ไดร้ับแจ้งผลการด าเนินงาน โดยได้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 4.1456  
 2. การประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะเข้ารับการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 
2551 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้รายงานการประเมิน (SAR) ให้สมบูรณ์ และจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง 
 3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไปก าลังด าเนินการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลด้านการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ด าเนินการแล้วร้อยละ 80) เช่น ข้อมูลรายวิชา ข้อมูล
นักศึกษา ข้อมูลผู้สอน ข้อมูลการใช้ทรัพยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน ข้อมูล
ผู้ช่วยสอน ข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละรายวิชา และข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการแต่ละรายวิชา  
  4. การด าเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2551 
(กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป) มีทั้งสิ้น 25 โครงการ ด าเนินการแล้ว 18 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 
โครงการ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 11 มีนาคม 2551 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที ่11 มีนาคม 2551 และมีมติรับรอง 

รายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไขดังน้ี 
 1. วาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 3...เพื่อขออนุมัตแิลกงบประมาณเงินแผ่นดิน ให้แก้ไขเป็น เปล่ียน 
 2. วาระที่ 3.1 ข้อ 2.2 – 2.4 ให้แก้ไขค าว่า การตัดเกรด เป็น การประเมินผลการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 3.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมถึงความเป็นมาของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยมีสาเหตุหลัก 4 ประการ ดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป ตามหลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2548 จ านวน 19 รายวิชา ได้
ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี พบว่าในเน้ือหาการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางรายวิชา
มีความซ้ าซ้อนกัน 
 2. เพื่อทบทวนเน้ือหารายวิชาให้สอดคล้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 
3/2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณ ะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ก าหนดคุณลักษณะทั่วไป 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ (Knowledge) ด้านวิชางาน (Skills) และด้านวิชาคน 
(Attitude)  
 3. เพื่อทบทวนเน้ือหารายวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ ในเรื่องการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง สิทธิมนุษยชน และ เน้ือหาที่ยังขาดหายไปตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ อาทิเช่น เรื่อง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
 4. เพื่อให้มีการก าหนดให้ชัดเจนว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปใดบังคับให้ต้องเรียน หรือรายวิชาใดเป็น
รายวิชาเลือก  
 ซึ่งได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจ านวน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่ม
วิชา โดยมี 5 กลุ่มวิชา คือ 1. กลุ่มวิชา Globalization 2. กลุ่มวิชา Math & Science/Literacy 3. กลุ่มวิชา 
Management/Communication 4. กลุ่มวิชา Social Responsibility 5. กลุ่มวิชา Social Recognition โดย
เน้ือหารายวิชาจะมีการพิจารณาให้ครอบคลุมคุณลักษณะทั่วไป 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ (Knowledge) ด้าน
วิชางาน (Skills) ด้านวิชาคน (Attitude) ซึ่งจะได้รายวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 7 รายวิชา 21 หน่วยกิต 
 

วาระที่ 3.2 การบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหนองคาย  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ของวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตหนองคายได้เปิดท าการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 3 รายวิชา คือ รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ รายวิชา 000 133 กีฬา  

/สุขภาพ... 
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สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายวิชา 000 161 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวิตประจ าวัน โดยจากการประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
(รองศาตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ) 
และประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร) และได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตหนองคาย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 3.2)  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ
วิทยาเขตหนองคาย โดยเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนของวิทยาเขตหนองคายได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการสอนต่าง ๆ รวมถึงรับทราบกรอ บการประเมินผล
ร่วมกัน  
  
เลิกประชุม เวลา 11.40 น.  
 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 
                         กรรมการและเลขานุการ 
 
นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  


