
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 7/2552 2 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.  3 

ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)       ประธานกรรมการ 7 

2. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)์          กรรมการ 8 

3. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)        กรรมการ 9 

4. นางสุดใจ ธนไพศาล (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)          กรรมการ 10 

5. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี             กรรมการ 11 

6. รศ.ขวัญใจ กนกเมธากุล             กรรมการ 12 

           7. รศ.สุภาพ ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)                      กรรมการและเลขานุการ 13 

8. นางจินตนา กนกปราน (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 14 

9. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ                             ผู้ช่วยเลขานุการ 15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ) 17 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                  กรรมการ 18 

2. รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ             กรรมการ 19 

3. ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์                   กรรมการ20 

              21 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 22 

 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 23 

 24 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

 วาระที่ 1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 26 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ 27 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ดังน้ี งบประมาณที่ ส านักฯ ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 28 

14,256,000 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ดังน้ี 29 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน  132 ,260 .50 บาท 2. ด้านการบริหารจัดการส านักฯ จ านวน 30 

150,817.66 บาท 3. โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน  151,975 บาท รวมเบิก จ่ายงบประมาณแล้วจ านวน31 

435,053 .16 บาท (สี่แสนสามหม่ืนห้ าพันห้าสิบสาม บาทสิบหกสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 3.15 คงเหลือ32 

งบประมาณจ านวน  13,820,946.84 บาท (สิบสามล้านแปดแสนส องหม่ืนเก้าร้อยสี่ สิบหกบาทแปดสิบสี่33 

สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 96.85 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1 จึงแจ้งที่ประชุม34 

เพื่อทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 

/วาระที่ 1.2... 37 
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 วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 1 

พ.ศ. 2553)  2 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงาน ให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการด าเนินงานเก่ียวกับ3 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยส านักฯ ได้จัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้4 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) และกรอบคุณลักษณะ5 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิชาการ วิชางาน วิชาคน ) พร้อมกับได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของ6 

คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อวิพากษ์รายละเอียดรายวิชา (มคอ .3) ไปแล้วน้ัน ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการแก้ไข7 

แบบฟอร์ม มคอ.3 ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และจะน าเข้าที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม8 

สภามหาวทิยาลัยต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 9 

  ที่ประชุมรับทราบ  10 

 11 

 วาระที่ 1.3 รายงานจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษา12 

ปลาย ปีการศึกษา 2552 13 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง จ านวน นักศึกษาลงทะเบียนเรียน14 

รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 โดยในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 15 

2552 เปิดท าการสอนจ านวน 19 รายวิชา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 9,742 คน แบ่งเป็น 109 16 

กลุ่มผู้เรียน (section) โดยจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาเป็นดังน้ี 17 

  1. รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จ านวน 465 คน 6 กลุ่ม  18 

  2. รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ จ านวน 1,052 คน 6 กลุ่ม 19 

  3. รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ จ านวน 1,304 คน 25 กลุ่ม 20 

  4. รายวิชา 000 131 ทักษะชีวิต จ านวน 542 คน 9 กลุ่ม 21 

  5. รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ จ านวน 194 คน 1 กลุ่ม 22 

  6. รายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  23 

จ านวน 1,101 คน 5 กลุ่ม  24 

  7. รายวิชา 000 140 หลักการจัดการสมัยใหม่ จ านวน 798 คน 3 กลุ่ม 25 

  8. รายวิชา 000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม จ านวน 1,527 คน 8 กลุ่ม 26 

  9. รายวิชา 000 142 คุณค่าของชีวิต จ านวน 264 คน 5 กลุ่ม 27 

  10. รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา จ านวน 226 คน 4 กลุ่ม 28 

  11. รายวิชา 000 151 โลกาภิวัตน์ศึกษา จ านวน 34 คน 1 กลุ่ม 29 

   12. รายวิชา 000 152 การจัดการความขัดแย้งเบ้ืองต้น จ านวน 158 คน 2 กลุ่ม 30 

  13. รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 41 คน 1 กลุ่ม 31 

  14. รายวิชา 000 161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  32 

จ านวน 407 คน 6 กลุ่ม 33 

  15. รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จ านวน 406 คน 8 กลุ่ม 34 

/16.... 35 
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  16. รายวิชา 000 163 ชีวิตกับเอกภพ จ านวน 74 คน 1 กลุ่ม 1 

  17. รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน จ านวน 174 คน 1 กลุ่ม 2 

  18. รายวิชา 000 171 ชีวิตกับสุขภาพ จ านวน 438 คน 8 กลุ่ม 3 

  19. รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 537 คน 9 กลุ่ม  4 

  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 5 

  ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเนื่องจาก หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2553 จะ6 

เริ่มน ามาใช้ จ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี การจัดสรรอัตราก าลังสา ย7 

ผู้สอนของคณะ ไม่ได้พิจารณาครอบคลุมถึงภาระงานที่จะมาช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป  ดังน้ันอัตราก าลัง8 

สายผู้สอนของคณะอาจมาช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไปไม่ได้ทั้งหมด จึง อาจเกิดปัญหาขาดแคลนอาจารย์9 

ผู้สอน ส านักฯ ควรมีการทบทวนและ น าข้อมูลนักศึกษามาวิเคราะห์หาสัดส่วนจ านวนอาจารย์ ที่จะต้อง10 

มาร่วมสอนและวางแผนการสรรหาอาจารย์ผู้สอน แต่ละรายวิชา ว่าควรใช้อาจารย์ผู้สอนจากคณะใด 11 

จ านวนเท่าไร หรือพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแต่ละคณะ และแจ้ง12 

ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ พิจารณาส่งอาจารย์ผู้สอนมาช่วยสอน  ช่วยดูแลนักศึกษาในสั งกัดในแต่ละ13 

รายวิชา 14 

 15 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 20 ตุลาคม 2552 16 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 20 ตุลาคม 2552 และมีมติ 17 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  18 

 19 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

 วาระที่ 3.1 การน าหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 มาใช้ในปีการศึกษา 2553 21 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2553 ซึ่ง22 

ก าหนดให้มีวิชาบังคับและวิชาเลือก ในส่วนของวิชาเลือกมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศว่าด้วยการเสนอขอ23 

อนุมัติเปิดรายวิช าศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ ) ของคณะต่าง ๆ ใน24 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกคู่มือการขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้ท าการ25 

ประชาสัมพันธ์ให้คณะได้รับทราบแล้ว โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 จะเริ่มเปิดท าการสอนในปี26 

การศึกษา 2553 ในขณะเดียวกันจะยังคงเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2548 ไปด้วยหรือไม่ หรือจะใช้27 

วิธีการเทียบเคียงกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 และได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปถูก28 

น าไปบรรจุในทุกหลักสูตรของคณะ จะเรียกว่าเป็นหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหรือไม่ หรือจะใช้ค าว่าหมวด29 

วิชาศึกษาทั่วไป 30 

  ที่ประชุมร่วมพิจารณาโดยมีมติให้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2553 กับหลักสูตร31 

วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 โดยใช้คู่ขนานกรณีที่ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรยังคงใช้หลักสูตรวิชาศึกษา32 

ทั่วไป พ.ศ. 2548 เดิมไปก่อนจนกว่าจะปรับปรุงใหม่ คาดว่าจะหมดประมาณปีการศึกษา 2555 และที ่33 

/ประชุม... 34 
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ประชุมได้มอบหมายให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าเรื่องหารือกับเครือข่ายวิชาศึกษาทั่วไปและส านักงาน1 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติถึงเรื่อง การใช้ค าว่าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาศึกษา2 

ทั่วไป 3 

 4 

 วาระที่ 3.2 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 5 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาค6 

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ และ7 

รายวิชา 000 152 การจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม8 

ที่ 3.2  9 

 ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติรับรองผลการเรียนทั้ง 2 รายวิชา 10 

 11 

เลิกประชุม เวลา 11.30 น.  12 

 13 

 14 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 15 

                         กรรมการและเลขานุการ 16 

 17 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  18 

ผู้บันทกึ/พิมพ์รายงานการประชุม  19 


