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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    6/2553 2 

วนัที่   4  สิงหาคม  2553 3 

ณ  ห้อง B 210 ส 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. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ  หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  9 

4. นายธนาวฒิุ  ชินฮาต   นกัวิชาการศึกษา 10 

5. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง   นกัวิชาการศึกษา  11 

 6. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ  นกัวิชาการศึกษา  12 

 7. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน   นกัวิชาการศึกษา 13 

 8. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์  หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  14 

9 . นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย ์ นกัสารสนเทศ  15 

10. นางกาญจนา   เคา้ปัญญา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  16 

 11. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นกัวิชาการเงินและบญัชี 17 

12. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  18 

 19 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิภารกจิราชการ) 20 

 1. นางจินตนา  กนกปราน   ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  21 

  22 

เร่ิมประชุม  เวลา  14.20 น. 23 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  24 

 25 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  26 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (2 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2553) 27 

1.1.1 กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 28 

ด้านการเจ้าหน้าที่ 29 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางกองการเจา้หนา้ท่ีได้30 

จดัพิมพแ์ละส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ใหบุ้คลากรกรอกขอ้มลูในแบบสารสนเทศเบ้ืองตน้ส าหรับบนัทึกลงใน31 

ฐานขอ้มลูบุคลากรมหาวิทยาลยั เพ่ือกองการเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าขอ้มลูไปปรับปรุงในระบบและเพ่ือพิจารณาจดัตั้ง32 

กองทุนประกนัชีวิตหมู่ใหก้บับุคลากรมหาวิทยาลยั ก าหนดส่งวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553  33 

 และทางส านกัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม/พฒันา ตั้งแต่วนัท่ี 3-23  กรกฎาคม   34 

2553 จ านวน 6 คน ไดแ้ก่  นายจกัรินทร์  ศิลารัตน์ , น.ส.ภสัราภรณ์  พรหมเทพ , นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ, นาง35 



 2 
กาญจนา  เคา้ปัญญา, นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ จากการจดัประชุม/อบรม/สมัมนา ภายนอกส านกัฯ  จ านวน 1 

4 คร้ัง  2 

ด้านสารบรรณ 3 

   หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  มีการปฏิบติังานการรับ -ส่ง 4 

หนงัสือดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553 โดยแยกเป็นจ านวน5 

หนงัสือรับ 116 เร่ือง และจ านวนหนงัสือส่ง 296 เร่ือง 6 

 7 

1.1.2 กลุ่มภารกจิวชิาการ  8 

รายงานจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาศึกษาทั่วไป 9 

   นายธนาวฒิุ  ชินฮาต นกัวิชาการศึกษา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส านกัฯ ไดด้ าเนินการ10 

จดัการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 จ านวน 19 รายวิชา จ านวน 194 กลุ่มเรียน มีจ านวน11 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 13,347 คน โดยรายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ มีจ านวนนกัศึกษา12 

ลงทะเบียนเรียนสูงสุดคือ  1,944 คน และรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน13 

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 89 คน 14 

  รายงานการขอตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 15 

นายธนาวฒิุ  ชินฮาต นกัวิชาการศึกษา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางส านกัฯ ไดเ้ปิดให้16 

นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนรอบท่ี 4  ระหวา่งวนัท่ี 15 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2553 มีนกัศึกษาท่ียื่นค า17 

ร้องขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 4 ราย ปรากฏวา่ผลการเรียนคงเดิม 3 ราย และผลการเรียนเปล่ียนแปลงจาก 18 

D+ เป็น C+ จ านวน 1 ราย ในรายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 19 

  ท่ีประชุมรับทราบ  20 

 21 

 1.1.3 กลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ  22 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  23 

  - โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู e-Office มีการประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วม24 

เสนอแนะในการการพฒันาระบบฐานขอ้มลูในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ และแจง้ขอ้ผิดพลาดของระบบใหบ้ริษทั25 

รับทราบ เพ่ือเร่งแกไ้ขและพฒันาใหส้มบูรณ์พร้อมใชง้านไดโ้ดยเร็ว 26 

  - โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวนเงิน 27 

300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) มีการขออนุมติัโครงการเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการขออนุมติักนัเงิน28 

เหล่ือมปี  29 

ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 

1.2 ค าส่ังส านักวชิาศึกษาทั่วไป ที่ 16/2553  32 

 นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง นกัวิชาการศึกษา ได้ แจง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ33 

ด าเนินการจดัท าขอ้สอบกลางภาค  ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 มีการจดัสอบทั้งส้ิน 10 รายวิชา จดัท าส าเนา34 

ขอ้สอบจ านวน 9,405 ชุด และท าส าเนาขอ้สอบส ารอง 941 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 10) มีส าเนาขอ้สอบรวมทั้งส้ิน 35 

10,346 ชุด มีการจดัส่งขอ้สอบทั้งส้ิน 3 คร้ัง ซ่ึงการจดัท าส าเนาขอ้สอบและการส่งทนัตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้36 



 3 
 ท่ีประชุมรับทราบ  1 

 2 

1.3 ผลการประเมนิส านักวชิาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 3 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ เม่ือวนัท่ี 23 4 

กรกฎาคม 2553  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในยงัไม่ไดแ้จง้ผลใหท้ราบในวนันั้น แต่ไดใ้หเ้อกสาร5 

โปรแกรมค านวณผลการด าเนินงานหมวด7 ผลลพัธ์การด าเนินงาน ปีการศึกษา 2552 ดงัเอกสารประกอบวาระการ6 

ประชุม 1.3 7 

               ท่ีประชุมรับทราบ 8 

 9 

1.4 แนวปฏิบัตขิองบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาต่างๆ ของส านักวชิาศึกษาทั่วไป  10 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ สืบเน่ืองจากท่ีส านกัฯ ไดมี้การจดั11 

ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงบุคลากรส านกัฯ เขา้ร่วมประชุมล่าชา้และผูท่ี้12 

ไม่เขา้ร่วมไม่ไดแ้จง้ใหเ้จา้ของเร่ืองรับทราบ มีผลกระทบในการส่งอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผูเ้ขา้ร่วม13 

ประชุม และท าใหเ้ปิดการประชุมล่าชา้กวา่เวลาท่ีแจง้ไวม้าก ซ่ึงทางผูบ้ริหารส านกัฯ จึงใหห้าวิธีการหรือแนว14 

ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม/สมัมนาต่างๆ  ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.4 15 

               ท่ีประชุมรับทราบ 16 

 17 

1.5 รายงานผลการตดิตามระบบการบริหารงานผลคณะ/หน่วยงาน 18 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ จากการท่ีคณะกรรมการส่งเสริม19 

และพฒันาการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลเขา้ตรวจเยี่ยมส านกัฯ และส่งผลการประเมินในการใชร้ะบบ20 

บริหารผลงานของส านกัฯ ซ่ึงค่าเฉล่ียการประเมินในการใชร้ะบบบริหารผลงาน ปี 2553 คือ 3.53  ดงัเอกสาร21 

ประกอบวาระการประชุม 1.5 22 

               ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  5/2553 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2553 25 

  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มี มติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 26 

     หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 15 ค าวา่ “นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย”์ ตดัขอ้ความท้ิง 27 

 หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 35 ค าวา่ “ความตรึงเครียด” แกไ้ขเป็น “ความตึงเครียด” 28 

 หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 7 ค าวา่ “การอบ” แกไ้ขเป็น  “การอบรม” 29 

 หนา้ท่ี  2 บรรทดัท่ี 18 ค าวา่ “หน่ึงแสนเจด็หม่ืนสองพนัสามร้อยเจด็สิบสามบาทหกสิบสาม30 

สตางค”์ แกไ้ขเป็น  “แสนเจด็หม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจด็สิบสามบาทหกสิบสามสตางค”์ 31 

  หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 33 ค าวา่ “ภูวลีรีสอร์ท” แกไ้ขเป็น “ภูวนาลีรีสอร์ท” 32 

  หนา้ท่ี 4 บรรทดัท่ี 24 ค าวา่ “ขอเสนอแนะ” แกไ้ขเป็น “ขอ้เสนอแนะ” 33 

  หนา้ท่ี 4 บรรทดัท่ี 35 ค าวา่ “หนงัเวียนรายงานการประชุม” แกไ้ขเป็น “หนงัสือเวียนรายงานการ34 

ประชุม” 35 

  หนา้ท่ี 5 บรรทดัท่ี 23 ค าวา่ “คุณวิตรา  เบญ็ทอง” แกไ้ขเป็น  “คุณจิตรา  เบญ็ทอง” 36 



 4 
  หนา้ท่ี 6 บรรทดัท่ี 16 ค าวา่ “อ าเภอปักธงไชย” แกไ้ขเป็น  “อ าเภอปักธงชยั” 1 

 2 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 3 

3.1 ฐานข้อมูล e-Office  4 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ มีการจดัประชุม5 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมเสนอแนะในการการพฒันาระบบฐานขอ้มลูในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ และรวบรวม6 

ขอ้ผิดพลาดของแต่ละกลุ่มภารกิจท่ีทดลองเขา้ใชร้ะบบฐานขอ้มลูใหบ้ริษทัรับทราบ เพ่ือเร่งแกไ้ขและพฒันาให้7 

สมบูรณ์พร้อมใชง้านไดโ้ดยเร็ว 8 

                ท่ีประชุมรับทราบ  9 

 10 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 11 

                4.1   แนวทางการด าเนินงานจดัท าแผนระยะยาว 12 

            หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ โครงการสมัมนาจดัท า13 

แผนปี และแผน 5 ปี ระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2553 โดยก าหนดไว ้4 ระยะ และไดด้ าเนินการมาแลว้ 14 

3 ระยะ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 น. คณะกรรมการบริหารส านกัฯ ไดน้ าขอ้มลูโครงการ/กิจกรรม15 

ท่ีก าหนดตวัช้ีวดั เป้าหมาย และตวัช้ีวดัในการก ากบัแผนงานกิจรรม มาร่วมกนัวิพากษอี์กคร้ังหน่ึง เพ่ือจะสรุปให้16 

แลว้เสร็จก่อนน าเขา้วาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ ช่วยพิจารณาต่อไป 17 

                ท่ีประชุมรับทราบ  18 

                 19 

เลกิประชุมเวลา  15.30 น.            20 

 21 

 22 

                             .. ………………………………… 23 
  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 24 
   ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม       25 

 26 
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 33 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  8 ตุลาคม 2553 34 
 35 


