
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งที่ 2/2552 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น.  
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2. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)์    กรรมการ 
3. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (คณบดีคณะเภสัชศาสตร)์    กรรมการ 
4. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  กรรมการ 
5. นางสุดใจ ธนไพศาล (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)    กรรมการ 
6. รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ       กรรมการ 
7. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี       กรรมการ 
8. รศ.ขวัญใจ กนกเมธากุล       กรรมการ 
9. รศ.สุภาพ ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)                กรรมการและเลขานุการ 
10. นางจินตนา กนกปราน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ) 
           1. อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์      กรรมการ  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปีการศึกษา 2552 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง จ านวนนักศึกษาที่ คณะได้ แจ้งความประสงค์ การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2552 โดยภาคการศึกษาต้น เปิดสอน 18 รายวิชา จ านวน 
195 กลุ่มผู้เรียน มีนักศึกษารวมทั้งหมด 12,425 คน และภาคการศึกษาปลาย เปิดสอน 19 รายวิชา จ านวน 
140 กลุ่มผู้เรียน มีนักศึกษารวมทั้งหมด 8,343 คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
1.1) 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอ นด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยก าหนดจัด 2 โครงการย่อย คือ 
โครงการย่อยที่ 1: การจัดท าแผนผังการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดจัด
วันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเพียรวิจิตร ชั้น 9 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าใจกรอบแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตจากวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดท าแผนผังการวิเคราะห์
สาระการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป และสามารถเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับคุณลักษณะบัณฑิ ต
อันพึงประสงค์ และโครงการย่อยที่ 2: การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและการ
ประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้าง คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
ก าหนดจัดวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ ภูพิมานรีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค์เพื่ อน าผลการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากโครงการย่อยที่ 1 สู่การเขียนแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ และเพื่อเรียนรู้วิธีการประเมินผลกิจกรรมบูรณาการตามสภาพจริง  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ถึงโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยก าหนดช่วงเวลาการด าเนินโครงการระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคณะวิชาในประเด็นก ารคัดสรรอาจารย์ผู้สอน : 
รูปแบบและวิธีการ, การปรับปรุงหลักสูตรระดับคณะวิชา: ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน , การประกัน
คุณภาพรายวิชา และการอนุเคราะห์สถานที่เรียน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 1.3) 
 ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะกรณีอาจารย์ผู้สอนที่จะมาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปควรขอ
อนุญาตคณะวิชาต้นสังกัดก่อน ในส่วนของห้องเรียนคณะวิชายินดีให้ความอนุเคราะห์ตามที่สามารถจัด
ให้ได้ และขอให้ส านักฯ น าผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานการบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นระบบต่อไป 
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3 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 และมีมติรับรอง 

รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 วาระที่ 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ว่าสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไปน าไปพิจารณาให ม่ โดยให้ปรับปรุงท้ังวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันจะส่งผลไปยังคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ส านักฯ ได้มี
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 3.1)  
 ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติแก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ เดิม: เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปท่ีบูรณาการวิชาการ วิชางาน วิชา
คน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  แก้ไขใหม่: เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปท่ีบูรณา
การวิชาการ วิชางาน วิชาคน เพื่อสร้างให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกสู่สังคม 

พันธกิจ  ข้อ 3 เดิม: วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่น าไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ แก้ไขใหม่ : วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปที่น าไปสู่คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  
วาระที่ 3.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2552 คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการกรณีการเบิกจ่ายแบบ 
เหมาจ่าย แต่ขอให้ส านักฯ จัดท าข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวโดยเปรียบเทียบจากรายรับค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรต่อหัวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหัว
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  ซึ่งส านักฯ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย
แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2) 

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังน้ี    
1. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเหมาจ่ายต่อกลุ่มการเรียนในแต่ละรายวิชา โดยคิดตาม

จ านวนนักศึกษา 
1.1 จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 50-100 คน เหมาจ่ายเงินจ านวน 13,000 บาทต่อ 

กลุ่มการเรียน 
1.2 จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 101-150 คน เหมาจ่ายเงินจ านวน 16,000 บาทต่อ 

กลุ่มการเรียน 
/1.3 จ านวน… 
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1.3 จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน  มากกว่า 150 คน เหมาจ่ายเงินจ านวน 18,000 บาท
ต่อกลุ่มการเรียน 

และให้ก าหนดเง่ือนไขในแต่กลุ่มการเรียนต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ น้อยกว่า 50 
คน มีอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 2 คน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้รวมถึงค่าตอบแทนการสอนของ
อาจารย์พิเศษ และชั่วโมงสอนของอาจารย์พิเศษต้องไม่มากกว่าร้อยละ 10 ของชั่วโมงสอนทั้งหมด
ของรายวิชา  

2. ก าหนด ค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา 5,000 บาทต่อรายวิชา และให้ฝ่ าย
เลขานุการเพิ่มเติมรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของการบริหารรายวิชาให้ชัดเจน 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการในวิชา ให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมในประกาศ โดยเขียน
รายละเอียดโครงการ /กิจกรรมที่รายวิชาจะด าเนินการต้องเป็นโครงการที่ตอบวัตถุประสงค์หลัก
ของรายวิชา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยให้พิจารณาเป็นกรณีไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 รับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 
 ที่ประชุมร่วมพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 
จ านวน 5 รายวิชา คือรายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ รายวิชา 000 151 โลกาภิวัตน์ศึกษา รายวิชา  
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรายวิชา 000 164 ชีวิตกับ
พลังงาน ส่วนอีก 14 รายวิชาขออนุญาตให้คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณ ารับรองโดยใช้ระบบการ
เวียน คณะกรรมการอ านวยการฯ มีมติรับรองผลการเรียนทั้ง 5 รายวิชาข้างต้น และตั้งข้อสังเกตในรายวิชา 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คะแนนสอบปลายภาค 5% แต่หากนักศึกษาขาดสอบปลายภาคจะ
ได้ผลการเรียน F ซึ่งคะแนนสอบปลายภาคเพียง 5% ทั้งน้ีให้ยึดถือสัดส่วนคะแนนเป็นคะแนนเก็บร้อยละ 
60 คะแนนสอบร้อยละ 40 โดยขอให้ส านักฯ แจ้งสัดส่วนคะแนนให้แต่ละรายวิชาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
และขอให้ส านักฯ ปรับแก้แบบฟอร์มรายงานผลการสอบไล่ โดยให้ระบุเพิ่มเติมว่าแต่ละกลุ่มการเรียน  
(Section) ประกอบด้วยคณะใดบ้าง  

 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.  
 
 

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


