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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    4/2553 2 

วนัที่   27 พฤษภาคม  2553 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ  ช้ัน 2 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

*************************************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร  ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน  7 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉรา  ธรรมถาวร รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  8 

 3. นางจินตนา  กนกปราน   ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 9 

4. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ  หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  10 

 5. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ  นกัวิชาการศึกษา 11 

 6. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์  หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ     12 

7. นางกาญจนา   เคา้ปัญญา   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  13 

 8. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นกัวิชาการการเงินและบญัชี 14 

9. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิภารกจิราชการ) 17 

1. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน   นกัวิชาการศึกษา  18 

2. นายธนาวฒิุ  ชินฮาต   นกัวิชาการศึกษา 19 

3. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง   นกัวิชาการศึกษา  20 

4 . นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย ์ นกัสารสนเทศ  21 

 22 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.42 น. 23 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  24 

 25 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  26 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (31 มนีาคม – 26 พฤษภาคม27 

2553) 28 

1.1.1 โครงการวจิยัสถาบัน 29 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553 ไดด้ าเนินการจดั30 

ประชุมเชิงปฏิบติัการระยะท่ี 3 เพ่ือติดตามความคืบหนา้และการบรรยายเก่ียวกบัการเขียนรายงานผลการวิจยั  โดยมี31 

เจา้หนา้ท่ีจากส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้รับฟังการบรรยายและน าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั จ านวน 9 เร่ือง  ซ่ึงให้32 

งบประมาณทั้งส้ิน 9,000 บาท (เกา้พนับาทถว้น) 33 

 34 

 35 

 36 



 2 
1.1.2  โครงการจดัท ารายงานผลการปฏิบัตกิารประจ าปีและแผนเพือ่พฒันาองค์กร 1 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2 

2553 ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดัโครงการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัการประจ าปีและแผนเพ่ือพฒันาองคก์ร 3 

เร่ือง มุมมองสะทอ้นแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปสู่แผนปฏิบติัการ 5 ปี ของส านกัวิชาศึกษา4 

ทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เพ่ือระดมความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเก่ียวกบัแนวคิดการบริหารและการ5 

จดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือน าขอ้มลูมาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ทั้งแผน 5ปี และ6 

แผนปี  โดยใชง้บประมาณทั้งส้ิน 26,154 บาท (สองหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหา้สิบส่ีบาทถว้น) 7 

  ท่ีประชุมรับทราบ 8 

 1.1.3 ผลการด าเนินงานกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป  9 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  10 

 ด้านพสัดุ  ไดมี้การส ารวจความตอ้งการใชว้สัดุไตรมาส 2 เพ่ือทราบความตอ้งการและ11 

รายละเอียดวสัดุท่ีจะน ามาใช ้ ส่วนครุภณัฑมี์การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือส ารวจครุภณัฑต์ั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 12 

จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผลการด าเนินงานไดส่้งใหผู้ช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ เรียบร้อยแลว้ 13 

 ด้านการเงนิ  ไดด้  าเนินการเบิกจ่ายค่าสอนใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนเกือบทุกรายวิชา ยกเวน้ รายวิชา 14 

000132 ชีวิตกบัสุนทรียะ 15 

 ด้านการเจ้าหน้าที่  มีการจดัประชุมโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุและผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการ16 

วิเคราะห์ภาระงานและอตัราก าลงั มาใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการขออตัราก าลงัประจ าปีงบประมาณ 2553 คร้ัง17 

ท่ี 2 จ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงทางกลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดส่้งแบบฟอร์มการขออตัราก าลงัใหห้วัหนา้ทุกกลุ่มภารกิจ18 

เรียบร้อยแลว้ โดยก าหนดส่งภายในวนัท่ี 4 มิถุนายน 2553 เพ่ือกลุ่มภารกิจบริหารฯ จะไดร้วบรวมส่งกองแผนงาน19 

ต่อไป 20 
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1.2  การเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาและน าเสนอผลงานรายวชิาศึกษาทั่วไประดบัชาติ 22 

 ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดด้ าเนินการติดต่อวิทยากรแลว้ คือ 23 

ดร.สุเมธ  แยม้นุ่น แต่ท่านวิทยากรขอดูโครงการก่อน และคุณดนยั  จนัทร์เจา้ฉาย ท่านตอบตกลงแลว้และแจง้วา่จะ24 

มีผูติ้ดตามมาดว้ย 2 ท่าน และขอพ้ืนท่ีหนา้งานจดับูธจ าหน่ายหนงัสือดว้ย ในส่วนของเอกสารเชิญประชุมและการ25 

ประชาสมัพนัธ์โครงการทางเวบ็ไซดไ์ดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือ26 

รับผิดชอบและเชิญประชุมอีกคร้ัง 27 

 ท่ีประชุมรับทราบ  28 
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1.3 ผลการจดัสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ30 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 : กรณีศึกษาวชิาศึกษาทั่วไป 31 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  เม่ือวนัท่ี 17-19 พฤษภาคม 2553 ไดจ้ดัการ32 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 33 

พ.ศ.2552 : กรณีศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวิชาศึกษาทัว่ไปสามารถเช่ือมโยงแผนการเรียนรู้สู่34 

การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (SCL) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และเขา้ใจการ35 

วดัและประเมินผลตามสภาพจริง และใหอ้าจารยผ์ูส้อนวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเร่ิมเขา้มาร่วมสอนเป้นคร้ังแรกมีความ36 



 3 
เขา้ใจในรูปแบบแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีจะร่วมสอน มีคณะกรรมการบริหารและพฒันา1 

รายวิชาและอาจารยผ์ูส้อนเขา้ร่ม จ านวน 32 คน ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 31,295 บาท (สามหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยเกา้2 

สิบหา้บาทถว้น) 3 

               ท่ีประชุมรับทราบ 4 
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1.4  การศึกษาดูงานจากมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ : ด้านการจดัการหมวดวชิาศึกษาทั่วไป6 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  7 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจ บริหารทัว่ไปแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ไดรั้บหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏั8 

นครสวรรค ์ซ่ึงมีคณะผูบ้ริหารจ านวน 17 ท่าน เพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการ9 

สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในเบ้ืองตน้ไดป้ระสานเร่ืองระยะเวลาในการศึกษาดูงานและ10 

อาหารวา่ง อาหารกลางวนั หอ้งประชุม เรียบร้อยแลว้ และจะท าหนงัสือแจง้บุคลากรส านกัฯไดท้ราบต่อไป 11 

ท่ีประชุมรับทราบ  และผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดฝ้ากเร่ืองความพร้อมในการตอ้นรับคณะ12 

ศึกษาดูงาน เร่ือง ฝ่ายตอ้นรับ อาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เอกสารและของท่ีระลึก  13 

 14 

 1.5 งาน KKU Show & Share 2010 15 

  ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางกองแผนงานส่งหนงัสือ16 

ประชาสมัพนัธ์มหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คนท างาน มข. คร้ังท่ี 4 ( KKU Show & Share 2010 คร้ังท่ี 4) ในวนัท่ี 27 17 

สิงหาคม 2553 เพ่ือใหบุ้คลากรส านกัฯ ท่านใดท่ีสนใจไดเ้ตรียมส่งผลงานเขา้ร่วมในคร้ังน้ี 18 

  ท่ีประชุมรับทราบ  19 

 20 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  3/2553  เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม  2553 21 

  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 22 

      หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 13 ค าวา่ “คุณกาญนา” แกไ้ขเป็น “คุณกาญจนา” 23 

 24 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 25 

                3.1   ตดิตามแผนบริหารความเส่ียง ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2553 26 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  สืบเน่ืองจากการ27 

ประชุมคร้ังท่ี 3/2553 ไดใ้หแ้ต่ละกลุ่มภารกิจรรายงานความกา้วหนา้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 28 

 กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป 29 

 - ฐานขอ้มลูบุคลากร รอคียข์อ้มลูลง server  30 

 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 

 - ฐานขอ้มลู e-Office น า server ไปฝากไวท่ี้กลุ่มภารกิจประมวลผล ส านกับริหารและ32 

พฒันาวิชาการ 33 

 กลุ่มภารกิจวิชาการ 34 

 - การจดัหอ้งเรียน  อยากใหง้านบริการการศึกษาของแต่ละคณะจดัหอ้งเรียนส่งมาพร้อม35 

กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 36 



 4 
 หากมีความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรคอยา่งไร จะน ามารายงาน ในท่ีประชุมบุคลากรส านกัฯ 1 

ประจ าเดือนในคร้ังต่อไป 2 

                ท่ีประชุมรับทราบ  3 

 4 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 5 

                4.1   นโยบายการด าเนินโครงการจาก Project Based Management เป็น Result Based Management 6 

           ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตอ้งการใหบุ้คลากรส านกัฯ ไดเ้ขา้ใจ7 

การท างานท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิงานเป็นอยา่งไร การมองภาพรวมเป็นอยา่งไร หากในองคก์รสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ะ8 

ท าใหอ้งคก์รมีระบบการท างานท่ีย ัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ  9 

                ท่ีประชุมรับทราบ 10 

 11 

                4.2   ระบบงานด้านสารบรรณ 12 

           ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากปัญหาการท างานดา้นสาร13 

บรรณท่ีซบัซอ้นและป้องกนัความเส่ียงดา้นเอกสารท่ีอาจสูญหายจากการรับ-ส่ง หนงัสือแต่ละกลุ่มภารกิจ จึงได้14 

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีสารบรรณประจ ากลุ่มภารกิจเพ่ือเป็นตวัเช่ือมโยงการท างานระหวา่งกลุ่มภารกิจและป้องกนั15 

เอกสารสูญหาย 16 

               ท่ีประชุม พิจารณา และผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเสนอใหท้ าค าสัง่มอบหมาย17 

อ านาจการตดัสินใจในแต่ละกลุ่มภารกิจ เช่น ภาระงานวิชาการ มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการส านกัฯ  18 
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เลกิประชุมเวลา  15.40 น.            21 
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 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 25 
  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม        26 


