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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการใช้เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2552 ของส านักวิชา 
ศึกษาทั่วไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ดังน้ี งบประมาณที่ ส านักฯ ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 11,056,900 
บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 
11,055,875 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.99 คงเหลือ
งบประมาณ 1,025 บาท (หน่ึงพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.01  

ในงบประมาณดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรวมเป็นเงิน  
2,631 ,421 .25 บาท (สองล้านหกแสนสามหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อ ยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบ ห้าสตางค์ ) โดยมี
ค่าตอบแทนการสอนเป็นเงิน 1,679,625 บาท (หน่ึงล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
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 เม่ือคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาพบว่ารายวิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษามาก 
ที่สุด คือ 499.48 บาท เนื่องจากรายวิชาน้ีมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน  ส่วน
อันดับสองคือรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 459.62 บาท เนื่องจากมีจ านวน
นักศึกษาน้อย จึงท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาสูง  

ส่วนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรเฉพาะงบประมาณเงินรายได้  
รวมทั้งสิ้น  14,256,000 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) แบ่งเป็นงบประมาณในส่วน
ของกิจกรรมการบริหารงานทั่วไป 11,123,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน ) 
เป็นงบประมาณในส่วนของกิจกรรมโครงการพัฒ นาฝึกอบรมบุคลากร และพัฒนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
978,000 บาท  (เก้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน ) และเป็นงบประมาณในส่วนของกิจกรรมโครงการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป 2,155,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนห้าหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระที่ 1.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 (กพร.รอบ 12 เดือน) 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ รายงานต่อท่ีประชุมถึงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (กพร.รอบ 12 เดือน) โดยได้ส่งรายงาน
ให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มี ทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด และอีก 2 ตัวชี้วัดท่ีใช้คะแนนของมหาวิทยาลัย 
คือตัวชี้ วัดระดับความส าเ ร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน  และ
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะ ซึ่งถ้าไม่รวม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยได้ค่าคะแนนเท่ากับ  4.82 ถ้ารวมตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 4.85 โดยค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
1.2  
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 วาระที่ 1.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552)  
  ฝ่ายเลข านุการฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมถึง ความ ก้าวหน้าการด าเนินงานเก่ียวกับ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2552) โดยที่หลักสูตรก า หนดให้มีวิชาบังคับ  เลือกเรียน 4 
รายวิชา (12 หน่วยกิต ) และวิชาเลือก  3 รายวิชา (9 หน่วยกิต ) ซึ่งคณะสามารถสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับคณะขึ้นมาสอนเองได้ ขณะน้ีก าลังด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 (TQF: HEd) และกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิชาการ วิชางาน วิชาคน) โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ส านักฯ ก าหนดให้มีการ 

/ประชุม... 
 



 

 

 

3 

 

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและก ากับติดตามการจัดท าเอกสารชุดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ 
ปรับปรุง พ .ศ. 2552) พร้อมเชิญผู้เชี่ ยวชาญด้านหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อวิพากษ์รายละเอียด
รายวิชา (มคอ .3) และจะ ด าเนินการจัดท าคู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน ข้อทดสอบพร้อมเฉลย และเอกสาร
ประกอบการสอน ในขั้นต่อไป ซึ่งหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ใหม่น้ีจะจัดให้มีเอกสาร ชุดการสอน ที่พร้อม
ก่อนท าการสอนทุกรายวิ ชา การด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คาดว่าจะเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2553 
  ที่ประชุมเสนอให้ จัดการประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ เพื่อชี้แจงนโยบายการ
จัดท าวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก ) ระดับคณะ และขอให้ส านักฯ ด าเนินการจัดท าเล่มหลักสูตรวิชาศึก ษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2552) ให้เสร็จ เพื่อจะน าเข้าที่ประชุมคณบดีภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 
และ ที่ประชุม สภามหาวิ ทยาลัยภายในเดือน ธันวาคม 2552 โดย เล่มหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2552) ให้ประกอบด้วย 1. ความส าคัญของวิชาศึกษ าทั่วไป 2. 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 3 . กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อมโยงกับ Learning outcomes 5 ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) 4. โครงสร้างรายวิชา 5. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าวิ ชาเลือกระดับคณะ 
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
(Curriculum Mapping) 7. รายละเอียดของรายวิชา (Course Description) 8. รายละเอียดของรายวิชาตาม
กรอบ TQF: HEd (Course Specification) 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 16 กันยายน 2552 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 16 กันยายน 2552 และมีมติ 
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 วาระที่ 3.1 (ร่าง) ประกาศค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 16 
กันยายน 2552 โดยน าเสนอการคิดอัตราค่าตอบแทนการสอน แบบชั่วโมง ใช้ข้อมู ลจ านวนนักศึกษาและ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเทียบกับ
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจัดสรรต่อหัวนักศึกษาเท่ากับ 378.15 บาท ดังน้ี 
  1. อัตราปัจจุบัน ภาคปกติชั่วโมงละ 300 บาท โครงการพิเศษชั่วโมงละ 500 บาท บวก
อัตราค่าบริหารจัดการเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 238.21 บาท 
  2. อัตราชั่วโมงละ 300 บาทเท่ากันทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ บวกอัตราค่าบริหาร
จัดการเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 265.70 บาท 
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  3. อัตราชั่วโมงละ 350 บาทเท่ากันทั้งภาคปกติและโค รงการพิเศษ บวกอัตราค่าบริหาร
จัดการเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 294.45 บาท 
  4. อัตราชั่วโมงละ 400 บาทเท่ากันทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ บวกอัตราค่าบริหาร
จัดการเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 323.20 บาท 
  ที่ประชุมร่วมพิจารณาโดยมีมติ เห็นชอบดังน้ี 1. ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 400 
บาทเท่ากันทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ บวกอัตราค่าบริหารจัดการเหมาจ่าย  ไม่มีการจ่ายเพิ่มกรณีร่วม
สอน 2. แก้ไขอัตราค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์พิเศษภายในมหาวิทยาลัยเป็น 400 บาทต่อชั่วโมง  
3. เพิ่มเติมข้อความ การจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามเก ณฑ์ข้างต้น ให้จ่ายได้ต่อเม่ืออาจารย์ผู้นั้นมีภาระ
งานสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกินเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ ก .ม. ก าหนด คือ โดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมงสอน หรือ 18 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห/์ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีให้ก าหนด 1 
ภาคการศึกษาปกติเป็น 15 สัปดาห์ การค านวณปริมาณภาระงานสอนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องภาระงานขั้นต่ าส าหรับอาจารย์ 4. แก้ไขค านิยามในประกาศให้สอดคล้องกับบัญชีแนบท้าย  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 จ านวน 12 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 4.1  

 ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติรับรองผลการเรียนจ านวน 9 รายวิชา ดังน้ี 
 1. รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 
 2. รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  
 3. รายวิชา 000 131 ทักษะชีวิต 
 4. รายวิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต 
 5. รายวิชา 000 161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 6. รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 7. รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน  
 8. รายวิชา 000 171 ชีวิตกับสุขภาพ 
 9. รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มีมติไม่รับรองผลการเรียนจ านวน 3 รายวิชา ดังน้ี 
 1. รายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตั้ง

ข้อสังเกตว่า ช่วงคะแนน F เท่ากับ ต่ ากว่า 33 ค่าคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 33.16 จึงไม่ควรมีเกรด F แต่
ในรายงานผลการเรียนมี F จ านวน 21 คน  

 2. รายวิชา 000 140 หลักการจัดการสมัยใหม่  ตั้งข้อสังเกตว่า ช่วงคะแนน F 
เท่ากับ ต่ ากว่า 50 ค่าคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 31.67 ฉะนั้นต้องมีเกรด F แต่ในรายงานผลการเรียน F  

/เท่ากับ... 
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เท่ากับ 0   
 3. รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในช่องสัดส่วนการให้คะแนน ที่มีค่า

คะแนนอื่น ๆ เท่ากับ 5% น้ัน ให้ระบุเพิ่มเติมว่าคะแนนอื่น ๆ หมายถึงอะไร 
 ส่วนผลการเรียนท่ีเหลือจ านวน 6 รายวิชา และรายวิชาที่มีมติไม่รับรองจ านวน 3 

รายวิชา  ฝ่ายเลขาฯ ขออนุญาตให้คณะกรรมก ารฯ พิจารณาโดยวิธีการแจ้งเวียน และที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี 1. ให้ส านักฯ แจ้งให้ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเข้าใจตรงกันในเรื่อง
ของช่วงคะแนนที่มีความหลากหลาย ควรท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า 
2. ให้มีการทบทวนวิธีการประเมินผล ควรให้มีการสอบ ไม่ใช่มีแต่คะแนนใบงาน  

 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.  
 
 

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


