
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
ครั้งที่ 4/2552 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ประธานกรรมการ 

2. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (คณบดีคณะเภสัชศาสตร)์    กรรมการ 
3. รศ.ขวัญใจ กนกเมธากุล       กรรมการ 
4. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี       กรรมการ 

           5. อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์      กรรมการ  
6. รศ.สุภาพ ณ นคร (ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)                กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวจิตรา เบ็ญทอง (แทน นางจินตนา กนกปราน  
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป)              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ) 

1. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร)์    กรรมการ 
2. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  กรรมการ 
3. นางสุดใจ ธนไพศาล (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)    กรรมการ 
4. รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ       กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 เม่ือประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1 รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ 2552 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งสิ้น 11,056,900 บาท (สิบ
เอ็ดล้านห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น 5,373,304 บาท 
(ห้าล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 49  คงเหลืองบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 
5,683,596 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหม่ืนสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 51 ทั้งน้ียังมี
บางกิจกรรม/ 

/โครงการ... 
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โครงการที่ก าลังด าเนินการ ซึ่งได้กันงบประมาณที่คงเหลือทั้งหมดไว้ใช้แล้ว  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระที่ 1.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 โดยได้คะแนนรวม 4.0914 ส่วนค่าคะแนนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2 
  ที่ประชุมรับทราบและได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของตัวชี้วัดท่ี 3.2.1 ระดับความ 
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้ค่าคะแนน 2.4440 ควรมีการพัฒนาให้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัดท่ี 5 ความส าเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสาก ล ให้ส านักฯ ท าเรื่องชี้แจงขอยกเลิกตัวชี้วัดท่ี 5 
เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของส านักฯ ในส่วนของตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
กระบวนงานการให้บริการ (การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ) ได้ค่าคะแนน 1.0000 ให้
แก้ไขโดยให้ส านักฯ เสนอว่าจะพัฒนาและลดขั้นตอนกระบวนงานใด เฉพาะเรื่องเดียว ไม่ใช่ทั้งหมด และ
ต้องท าให้ได้  ส่วนที่ดีอยู่แล้วตัวชี้วัดที่ 21 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (เฉพาะ
ศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมฯ) ได้ค่าคะแนน 4.0000  
 
 วาระที่ 1.3 ผลการประชุมร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและวิทยาเขตหนองคาย 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ถึงผลการประชุมร่วมกับวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น และวิทยาเขตหนองคาย เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ว่าในส่วนของวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการปรับเปล่ียนรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป  จาก 000XXX เป็นรหัสของวิทยาลัยฯ และในส่วนของ
วิทยาเขตหนองคายบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยจัด กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แกนหลักสูตร มีคณะกรรมการรายวิชาทุกรายวิชา ส่งผลการเรียน ผ่านคณะกรรมการประจ าสายวิชา และ
รับรองผลการเรียนโดยคณะกรรมการอ านวยการวิทยาเขตหนองคาย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุมที่ 1.3) 

 ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะว่าส านักวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการก าหนดการลง
ติดตามประเมินผลการสอนของวิทยาเขตหนองคายปีละครั้งด้วย  
 
 วาระที่ 1.4 สรุปจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2552 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนราย วิชาศึกษา
ทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 ว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 11,562 คน มีกลุ่ม (Section) ตาม  

/มข.30... 
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มข.30 จ านวน 218 กลุ่ม จัดกลุม่ (Section) ตามท่ีสอนจริงจ านวน 207 กลุ่ม โดยในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2552 เปิดท าการสอนจ านวน 18 รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 
1.4) 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ 1.5 โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ถึงข้อหารือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ซึ่งผลจากการประชุม มีการ เสนอขอ เปล่ียนแปลง
โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังน้ี  

1. หมวดที่ 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ (Analytical and Critical Thinking) 
เห็นควร 

1.1 ย้ายรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) มาเป็นวิชาเลือก 
1.2 ย้ายรายวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มาเป็นวิชาบังคับ 
1.3 ตัดรายวิชาการคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Higher-order  

Thinking in Mathematics and Sciences) ออก  
  2. หมวดที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม (Morals, Ethics, Values of 
Life in Society) เห็นควร   

2.1 ก าหนดให้รายวิชาการมีส่วนร่วมต่อสังคม (Civic Engagement) เป็นวิชาบังคับเลือก  
ก าหนดให้เรียนปีที่ 3 ขึ้นไป ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 2.2 ส าหรับวิชาเลือกในหมวด 3 และหมวด 4 ให้ใช้ร่วมกัน สามารถเลือกได้ทั้ง 2 หมวด  
  3. หมวดที่ 5 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ (Well – rounded and 
Adaptation to Globalization) เห็นควร 

3.1 ย้ายรายวิชาภาวะผู้น าและการบริหาร (Leadership and Management) เป็นวิชาเลือก 
3.2 ยุบรวมวิชาเลือกเดิม โดยให้บูรณาการเนื้อหารวมไว้ในรายวิชาพลเมืองโลกใน 

กระแสโลกาภิวัตน์ (Citizenship and Globalization)  
  ที่ประชุมรับทราบและร่วมพิจารณาโดยมีมติให้คงโครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป  (ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 
16 มิถุนายน 2552) ไว้เหมือนเดิมและมีมติปรับเปลี่ยนเล็กน้อยใน หมวดที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่า
ของชีวิตในสังคม (Morals, Ethics, Values of Life in Society) กลุ่มวิชาบังคับให้บูรณาการรายวิชาทักษะ
ชีวิต (Life Skills) และรายวิชาคุณค่าของชีวิต (The Value of Life) เป็นหน่ึงรายวิชา และย้ายรายวิชาการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม (Civic Engagement) มาอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับด้วย ส่วนรายวิชาภาวะผู้น าและการบริหาร 
(Leadership and Management) ให้อยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเช่นเดิม เน่ืองจากมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องเรียนมาก  

/เป็น... 
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เป็นการเน้นคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชางาน (Skills) และวิชาคน (Attitude) ในส่วนของวิชาเลือกหาก
คณะสนใจจะเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับก็สามารถท าได้ ส่วนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกหากไม่มี
การเลือกเรียน ก็อาจจะค่อย ๆ ปิดไปเอง  
 
ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีมติรับรอง 
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 3.1 (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 3.1) 

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ โดยใหเ้พิ่มเติมข้อความแจ้งยกเลิกประกาศ 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 005/2552  

 
วาระที่ 3.2 แผนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอแผนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 โดยมีท้ังสิน้ 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,133,000 บาท (สามล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนสาม
พันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 3.2) 

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ โดยให้ข้อเสนอแนะว่าหากเขียนให้มี 
หลายโครงการ และท าไม่ครบทุกโครงการ จะมีผลต่อคะแนนประเมิน ควรเ ขียนในลักษณะ
โครงการใหญ่ และมีกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรม จะเป็นผลดกีว่า  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
 วาระที่ 4.1 ค่าบริการในการขอใช้ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอบันทึกแจ้งค่าบริการในการขอใช้ห้องเรียน คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนหก
พันบาทถ้วน ) ซึ่งส่วนใหญ่มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเรียนร่วมด้วย (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมท่ี 4.1)  

/ที่ประชุม... 
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  ที่ประชุมร่วมพิจารณา และมีมติให้ส านักฯ จัดท าข้อมู ลค่าใช้จ่ายห้องเรียน ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 พร้อมระบุคณะนักศึกษาที่เรียนร่วมด้วย เพื่อน าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.  
 
 

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


