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วนัที่   8 ตุลาคม  2553 3 
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 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  25 
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ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  27 

1.1 การรับบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 28 

 1.1.1 อาจารย ์29 

  ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางส านกัฯ ไดรั้บบุคลากรเขา้30 

มาปฏิบติังานในต าแหน่งอาจารยเ์กษียณอายรุาชการจ านวน 2 ท่าน คือ 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา  ธรรม31 

ถาวร จากคณะวิทยาศาสตร์ 2. ศาสตราจารย ์ดร.เพ่ิมพนู  กีรติกสิกร จากคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือมาดูแลดา้นวิชาการ 32 

 1.1.2 เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  33 

  ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางส านกัฯ ไดรั้บบุคลากรเขา้34 

มาปฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อตัรา คือ นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ซ่ึง35 

จะปฏิบติังานในดา้นแผนและการประกนัคุณภาพของส านกัฯ 36 
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  ท่ีประชุมรับทราบ 1 

 2 

1.2 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 3 

 ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดรั้บหนงัสือเวียนเก่ียวกบัเร่ือง ครม.4 

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและ5 

บุคลากรทางการศึกษา และการปรับระบบบริหารงานบุคคลขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ดงัเอกสาร6 

ประกอบวาระการประชุม 1.2 7 

  ท่ีประชุมรับทราบ  ผูอ้  านวยการส านกัฯ ฝากใหไ้ปดูรายละเอียดขอ้มลูเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถดูไดท่ี้ 8 

Web mail kku 9 

 10 

1.3 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิ (ตั้งแต่วนัที่ 4 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 53) 11 

1.3.1 กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 12 

ด้านการเจ้าหน้าที่ 13 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส่งเอกสารถึงกองการเจา้หนา้ท่ี14 

จ านวน 6 เร่ือง ดงัน้ี 1.) การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรส านกัฯ ประจ าปีงบประมาณ 2553 2.) ส่ง15 

ขอ้ก าหนดการจา้งและสญัญาจา้งของพนกังานมหาวิทยาลยั เพ่ือประกอบการต่อสญัญาจา้ง 3.) ขออนุมติัต่อสญัญา16 

จา้งขา้ราชการเกษียณ ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 4.) ยืนยนัยอดอตัราลกูจา้งชัว่คราวเงิน17 

รายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2554 5.) ขอใหด้ าเนินการรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังานเป็นพนกังาน18 

มหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้ ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 6.) แจง้การลาออกจากราชการของ นายธนาวฒิุ  ชินฮาต  19 

 และทางส านกัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม/พฒันา ตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม – 30 20 

กนัยายน   2553 จ านวน 6 คน ไดแ้ก่  นายจกัรินทร์  ศิลารัตน์ , น.ส.ภสัราภรณ์  พรหมเทพ , นางปิยะธิดา  ศานติสิริ21 

รัฐ, นางกาญจนา  เคา้ปัญญา, นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ, นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง จากการจดัประชุม/อบรม/สมัมนา22 

ภายนอกส านกัฯ จ านวน 5 คร้ัง  23 

ด้านสารบรรณ 24 

   หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  มีการปฏิบติังานการรับ -ส่ง 25 

หนงัสือดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2553 โดยแยกเป็นจ านวนหนงัสือ26 

รับ 359 เร่ือง และจ านวนหนงัสือส่ง 781 เร่ือง     27 

  ท่ีประชุมรับทราบ  28 

 29 

1.3.2 กลุ่มภารกจิวชิาการ  30 

   หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี 31 

   - การจดัตาราง มข.30 ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงเปิดสอน 19 32 

รายวิชา มีนกัศึกษาจ านวน 11,654 คน ไดบ้นัทึกขอ้มลูนกัศึกษาลงทะเบียนในระบบ มข.30 เรียนเรียบร้อยแลว้  33 

   - การประกาศรับสมคัรผูช่้วยอาจารย ์ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 โดย34 

ตอ้งการผูช่้วยอาจารยท์ั้งส้ิน 64 อตัรา จากายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 19 รายวิชา ก าหนดรับสมคัรวนัท่ี 4- 15 ตุลาคม 35 

2553 36 
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   - การจดัท าเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2553 1 

มีการจา้งเหมาผูท้รงคุณวฒิุเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ จ านวน 17 รายวิชา จากผูท้รงคุณวฒิุ 16 2 

ท่าน โดยมีก าหนดแลว้เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาปี 2554  3 

   - การด าเนินการจดัสอบปลายภาค ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 มีรายวิชาท่ีจดั4 

สอบทั้งส้ิน 15 รายวิชา ด าเนินการจดัท าส าเนาขอ้สอบ และส่งใหค้ณะต่างๆ ครบทุกรายวิชาท่ีจดัสอบแลว้  5 

   - การส่งผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 6 

ด าเนินการแจง้ประธานทุกรายวิชา เพ่ือทราบถึงก าหนดการส่งผลการเรียนใหส้ านกัฯ ภายในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2553 7 

และไดก้ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ เพ่ือพิจารณาผลการเรียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 และส่งให้8 

คณะกรรมการอ านวยการส านกัฯ เพ่ือพิจารณาผลการเรียน วนัท่ี 22 ตุลาคม 2553    9 

  ท่ีประชุมรับทราบ  10 

 11 

 1.3.3 กลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ  12 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี 13 

  - รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ (ก.พ.ร.) รอบ 9 เดือน ไดด้ าเนินการ14 

จดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ รอบ 9 เดือน และกรอกขอ้มลูผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เม่ือวนัท่ี 4 15 

สิงหาคม 2553 16 

  - รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ (ก.พ.ร.) รอบ 12 เดือน ไดแ้ต่งตั้ง17 

คณะกรรมการก ากบัติดตามค ารับรองผลการปฏิบติัราชการ ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือรวบรวมขอ้มลูจดัท ารายงาน18 

ผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ รอบ 12 เดือน ฉบบัสมบูรณ์ส่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553  19 

  - โครงการสมัมนาจดัท าแผน 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบติัการประจ าปี 20 

2554  เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2553 มีการจดัประชุมเพ่ือทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบติัราชการ 5 ปี และ แผนปฏิบติัการ21 

ประจ าปี 2554 เพ่ือสรุปภาพรวมทั้งหมดก่อนจดัท าเป็นรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ 22 

  - การปรับปรุงหอ้งเรียน ไดด้ าเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอ้งเรียน B 210 และ B 23 

214 ในการเกบ็สายไฟ และระบบการเดินสายของเคร่ืองโปรเจคเตอร์ใหเ้รียบร้อยพร้อมใชง้าน  24 

  - โครงการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ ไดด้ าเนินการจดัท าจุลสารศึกษาทัว่ไปประสานส่ือ25 

สายใยเครือข่ายบณัฑิตอุดมคติไทย ประเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2553 และประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการประชุม26 

วิชาการระดบัชาติ 27 

  - โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2553 ไดด้ าเนินการแต่งตั้ง28 

คณะกรรมการควบคุมภายใน ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป และท าบนัทึกขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง29 

กรอกขอ้มลูตามแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน เพ่ือน ามารวบรวมจดัท าเป็นรูปเล่มส่งมหาวิทยาลยั ภายในวนัท่ี 30 

22 ตุลาคม 2553 31 

  - โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2553 ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า32 

รายงานประจ าปี 2553 และท าบนัทึกขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูประกอบการจดัท ารายงานประจ าปี เพ่ือน ามา33 

รวบรวมจดัท ารูปเล่มส่งมหาวิทยาลยั ภายในเดือนมกราคม 2554 34 

ท่ีประชุมรับทราบ 35 

 36 
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1.4 ผลการศึกษาดูงานวชิาศึกษาทั่วไปจากมหาวทิยาลยัประเทศญ่ีปุ่น  2 

 ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ได้ แจง้ต่อท่ีประชุมความวา่ จากการไปศึกษาดูงานท่ี3 

ประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้แนวคิดในการจดัท าโครงการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  ไดจ้ดัประชุมไป4 

แลว้ 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 15-17 กนัยายน 2553 ซ่ึงแบ่งเป็น 4 โครงการ ดงัน้ี 1. โครงการวดั5 

และประเมินผล 2. โครงสร้างการบริหารรายวิชา  3. โครงการพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  4. โครงการสร้างส่ิงแวดลอ้ม6 

ต่อการเรียนรู้ โดยไดม้อบหมายผูรั้บผิดชอบโครงการเรียบร้อย 7 

 ท่ีประชุมรับทราบ  8 

 9 

1.5 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2553 10 

นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในปีงบประมาณ 2553 11 

ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนั12 

บาทถว้น) ใชไ้ปทั้งส้ิน จ านวน 12,876,288 บาท (สิบสองลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนัสองร้อยแปดสิบแปดบาท13 

ถว้น) และไดก้นัเงินเหล่ือมปีไวจ้ านวน 1,373,278.00 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนเจด็หม่ืนสามพนัสองร้อยเจด็สิบแปด14 

บาทถว้น) คิดเป็น 99.96 % ยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 6,434 บาท (หกพนัส่ีร้อยสามสิบส่ีบาทถว้น) คิดเป็น 0.04 % ดงั15 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.5 16 

               ท่ีประชุมรับทราบ 17 

 18 

1.6 ผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิวนัที่ 23-24 กนัยายน 2553 19 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ไดด้ าเนินการจดัท าสรุปผล20 

โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติเสร็จเรียบร้อยแลว้ จากแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 283 คน ผลการ21 

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 293,586 บาท (สองแสนเกา้หม่ืนสามพนัหา้22 

ร้อยแปดสิบหกบาทถว้น)  23 

               ท่ีประชุมรับทราบ 24 

 25 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  6/2553 เม่ือวนัท่ี 4  สิงหาคม 2553 26 

  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มี มติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 27 

หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 4 ค าวา่ “หอ้ง 210” แกไ้ขเป็น  “หอ้ง B 210” 28 

 หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 17 ค าวา่ “นกัวิชาการการเงินและบญัชี ” แกไ้ขเป็น  “นกัวิชาการเงินและ29 

บญัชี” 30 

 หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 34 ค าวา่ “เขา้รับการอบ” เพ่ิมเติมเป็น “เขา้รับการอบรม” 31 

 หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 8 และ 14 ค าวา่ “คุณ” แกไ้ขเป็น  “นาย” 32 

 หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 31 ค าวา่ “คุณ” แกไ้ขเป็น  “นางสาว” 33 

  หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 16 ค าวา่ “ผม” แกไ้ขเป็น “ผล” 34 

   35 

 36 



 5 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 1 

3.1 ความคืบหน้าเกีย่วกบัการจดัท าแผนระยะยาว 2 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ไดด้ าเนินการรวบรวมท า3 

เล่มแผน 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2554  ซ่ึงระบุช่ือโครงการ งบประมาณ และ4 

ผูรั้บผิดชอบเรียบร้อยแลว้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการต่อไป เอกสารประกอบวาระการประชุม 3.1 5 

                ท่ีประชุม รับทราบ และผูอ้  านวยการส านกัฯ มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการส านกัฯ ดูแลการ6 

มอบหมายงานและการก าหนดตวัช้ีวดัโครงการภายใตก้ลุ่มภารกิจวิชาการ และผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ดูแลการ7 

มอบหมายงานและการก าหนดตวัช้ีวดัโครงการภายใตก้ลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป 8 

 9 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 10 

                4.1   แนวทางการมอบหมายงานตาม TOR เพือ่ประกอบการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 11 

           ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เร่ืองการมอบหมายและเขียนขอ้ก าหนด12 

การจา้ง (TOR) ของบุคลากรทุกคนนั้น ใหพิ้จารณาภาระงานหลกัของตวัเองและแนวทางการพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้ง 13 

เพ่ือน าไปใชเ้กบ็เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษป์ระกอบการพิจารณาเวลาประเมินผลการปฏิบติังาน 14 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ 15 

 16 

                4.2   การเตรียมความพร้อมการจดัการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 17 

            รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อมการ18 

จดัการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงเปิดสอน 19 รายวิชา เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 19 

ไดป้ระชุมหวัหนา้งานบริการการศึกษาคณะ เพ่ือท าความเขา้ใจเร่ืองการจดัหอ้งเรียน และไดป้ระกาศรับสมคัรผูช่้วย20 

อาจารยท์ั้งส้ิน 64 อตัรา ก าหนดรับสมคัรวนัท่ี 4 - 15 ตุลาคม 2553 21 

         ท่ีประชุมรับทราบ 22 

 23 

                  4.3   แนวทางแก้ไข OFI จากการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2553 24 

            ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากผลการตรวจประเมินคุณภาพ25 

ภายใน ปี พ.ศ. 2553  ส านกัฯ ยงัขาด ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 1.) ความทา้ทายเชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 2.) คู่26 

เปรียบเทียบเป็นใคร 3.) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร 4.) กระบวนงานสร้างคุณค่า ยงัไม่สอดคลอ้ง27 

กบัเป้าประสงคห์ลกั ซ่ึงในปี พ.ศ. 2554 ส านกัฯ จะแก ้ OFI การตรวจประเมินคุณภาพภายในไดอ้ยา่งไร เอกสาร28 

ประกอบวาระการประชุม 4.3 29 

         ท่ีประชุม พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบใหจ้ดัท ากระบวนงานท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั30 

เป้าประสงคข์องส านกัฯ เพ่ือจะช่วยแก ้OFI ในเร่ืองกระบวนงานสร้างคุณค่าได ้31 

                 32 

เลกิประชุมเวลา  16.30 น.            33 

                             .. ………………………………… 34 
  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 35 
   ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม      36 


