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หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาหนึ่งที่ต้องมีการจัด
การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทางการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปแตกต่างกัน การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
แนวปฏิบัติที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต ปี พ.ศ.2552 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา QANEWS จึงขอนำมาเผยแพร่ตอ่

ความเป็นมา
จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
พบว่า โครงสร้างและจำนวนหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป
ในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน มีรายวิชาศึกษาทัว่ ไปทีม่ ชี อ่ื
แตกต่างกัน และมีรายวิชาจำนวนมากทีเ่ นือ้ หาไม่สอดคล้องกับ
ปรัชญาของวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ควรจัดไว้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รายวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ตามคณะต่างๆ ยากแก่การบริหาร จาก
สภาพดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการที่ไม่ตอบสนอง
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัด
การศึกษาทัว่ ไป และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับ
ปรัชญาวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยดำเนินการ ดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. จัดประชุมผูบ้ ริหารแต่ละคณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ข้อมูล ความคิดเห็นและแนวทาง
ในการพัฒนารายวิชา
3. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. สภามหาวิทยาลัยออกประกาศใช้หลักสูตรวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
5. จัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป

กรอบแนวคิดในการพัฒนา
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดงั นี้
1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ สกอ.
2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลักษณะ
เป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะ ซึ่งเป็นความรู้
พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้นๆ
3. มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำเนินงาน
จากนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป
ได้นำสูก่ ารปฏิบตั ิ มีการบริหารจัดการโดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. พัฒนาชุดการสอน
จากหลักสูตร/รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รับผิดชอบ สำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาเอกสาร
ชุดวิชา โดยจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดทำ เอกสารชุดวิชา
ประกอบด้วย ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) แผนการจัด
การเรียนรู้ (Lesson Plan) คำแนะนำสำหรับผูส้ อน (Instructor’s
Guide) คำแนะนำผูเ้ รียน (Learnner’s Guide) เอกสารประกอบ
การสอน (Course Content) และสื่อการสอน (Instructional
Media)
2. เตรียมความพร้อมอาจารย์ผสู้ อน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปไม่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นของตนเอง
สำนักฯ ได้รบั ความร่วมมือจากคณะต่างๆ ในการส่งอาจารย์ผสู้ อน
มาร่วมสอน โดยสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
- จัดทำ TOR และกระบวนการคัดสรรอาจารย์ผู้สอน โดย
ระบุ ถ ึ ง คุ ณ สมบั ต ิ ข องอาจารย์ ท ี ่ จ ะมาเป็ น อาจารย์ ผ ู ้ ส อน
วิธีการคัดสรรหรือคัดเลือก และภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน
โดยให้อาจารย์ผสู้ อนทีส่ นใจ สมัครโดยผ่านคณบดีตน้ สังกัด
- ประชุม/ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ เช่น
การสอนแบบบูรณาการ การจัดทำแผนการสอน การจัดการเรียน
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การสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปแบบบูรณาการ และการทำวิจยั
ในชัน้ เรียน เป็นต้น
- ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป
3. การเตรียมความพร้อมผูเ้ รียน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดให้มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ทุกภาคการศึกษาโดยมีโครงการผูอ้ ำนวยการสำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป
พบนักศึกษา โดยลงพบแต่ละรายวิชา จัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่เชื่อมโยงกับกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะชี้แจงการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ได้ทราบในคาบแรก และแนะนำทีมอาจารย์ผสู้ อน
4. ระบบสนับสนุน
สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปได้จดั ระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
- ห้องเรียนจากคณะต่างๆ ทัง้ ห้องบรรยายรวม และห้องย่อย
- สนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนการสอนให้ ก ั บ อาจารย์ ท ี ่ ม า
ร่วมสอน
- จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการจัดการเรียนกาสอน
- จัดหานักศึกษามาเป็นผู้ช่วยสอน โดยมีค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน
- สนับสนุนให้อาจารย์แต่ละรายวิชาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
โดยมีงบประมาณสนับสนุน
- สนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ กรณีที่บางรายวิชา
จำเป็นต้องเชิญอาจารย์พเิ ศษทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะมาบรรยาย โดย
สนับสนุนทัง้ ค่าเดินทาง และค่าตอบแทน
- จัดทำโครงการ/กิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
โดยสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดำเนินการ
5. ระบบเยีย่ มการสอนและติดตามประเมินผลการจัด
การเรียนการสอน
สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป มีระบบการเยีย่ มการสอน และติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป เยีย่ มการสอน
และประเมินผล
- นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
- อาจารย์ผสู้ อนประเมินผูเ้ รียน และประเมินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่สอน
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6. เปิดเวทีการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
- ประธานรายวิชานำเสนอผลการจัดการเรียนการสอน
- ผู ้ ป ระสานงานรายวิ ช านำเสนอผลการดำเนิ น การจั ด
การเรียนการสอน
- อาจารย์ ผ ู ้ ส อนนำเสนอผลงานวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นทั ้ ง ใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสำนักวิชาศึกษา
ทัว่ ไปสนับสนุนงบประมาณ

ปัจจัยความสำเร็จ
1. การตระหนักถึงความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของสภามหาวิทยาลัย ที่กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนนำมาสู่
การปฏิบตั ิ
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมและจัดหาทรัพยากร
ทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการปฏิบตั งิ าน
3. ได้รบั ความร่วมมือจากคณะวิชา หน่วยงาน อาจารย์ และ
บุคลากรต่างๆ เป็นอย่างดี และบุคลากรของสำนักมีความเข้าใจ
ในปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป
4. ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์และมี
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเป็นอย่างดีจงึ ได้รบั การยอมรับ
และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
5. บุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท
ในการดำเนินงานของสำนักตามภารกิจ
6. การดำเนินนงานมีการกำหนด Roadmap ในการผลิต
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์อย่างชัดเจน

ปัจจัยเสีย่ ง
1. ผูเ้ รียนยังต้องได้รบั การพัฒนารูปแบบวิธเี รียน (Learn how
to learn)

2. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่บงด้าน
คุณภาพของผลผลิต
3. คณาจารย์ผู้มาร่วมสอนยังพบอุปสรรคเรื่องการบริหาร
เวลาในการสอนวิชาชีพ และการทำวิจัยเพื่อทำผลงานทาง
วิชาการ
4. การผลักดันเรื่องการนำผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปใช้
ในการขอตำแหน่งทางวิชาการยังไม่บรรลุ
ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. แนวปฏิ บัต ิที่ ดี (Best
Practice) ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เรื่อง นวัตกรรม
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป. 2552.
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