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เร่ิมประชุม  เวลา  15.00 น. 30 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  31 
 32 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  33 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554) 34 
 1.1.1 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 35 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ ประกัน36 
คุณภาพ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555  การบริหารความเสี่ยง ซึ่ง37 
มีผลการปฏิบัติงาน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 38 

1.1.2 กลุ่มภารกิจบริหาร 39 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน40 

พัฒนาบุคลากร ด้านการเจ้าหน้าที่  ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน41 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 42 

 43 
/1.1.3 กลุ่มภารกิจ.... 
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 1 
 2 
1.1.3 กลุ่มภารกิจวิชาการ 3 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ วิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจ วิชาการ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน 4 

โครงการสัมมนาเร่ืองการ สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไประหว่างส านักวิชา5 
ศึกษาทั่วไปกับคณะวิชาต่างๆ การขอเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชยการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 6 
การจัดตารางสอนตารางสอบ (มข. 30) ปีการศึกษา 2554 การจัดโครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน7 
เป็นฐาน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 8 

ที่ประชุมรับทราบ  9 
 10 

1.2 การชะลอการด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว 11 
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่กองแผนงานได้แจ้งมติคณะกรรมการ12 
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 5554 มีมติ13 
เห็นชอบในการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานองค์กรในก ากับ ดังนี้ 14 

1. ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบการจัดสรรอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานองค์กรในก ากับใน15 
ระบบคณะกรรมการกลางแบบรวมศูนย์การบริหารอัตราก าลังไว้ที่มหาวิทยาลัย 16 

2. ลดภาระงบประมาณการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยยุบอัตรา เม่ือมีการบรรจุเป็นพนักงาน17 
มหาวิทยาลัย  18 

3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี หากมีความจ าเป็นในการจ้างต่อ จะต้องมีผลการ19 
ประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับดี 20 

4. ลูกจ้างชั่วคราวรายใดที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น 3 ปี ติดต่อกันหาก21 
หน่วยงานนั้นๆ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ให้ด าเนินการคัดเลือกเพื่อ22 
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการในอันดับแรก 23 

  ที่ประชุมรับทราบ   24 
 25 

1.3 การท าบุญตึกใหม ่26 
  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางส านักฯ จะจัด งานท าบุญคล้ายวัน27 

สถาปนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากครบรอบปีที่ 6 ของการก่อตั้งส านักฯ ในวันอาทิตย์ที่ 25 28 
กันยายน 2554 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  29 
และเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร  มีการเลี้ยงพระ30 
เพล ซึ่งจะเชิญสถาบันภาษามาเข้าร่วมด้วย โดยมอบหมายให้ นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ รับผิดชอบ    31 
  ที่ประชุมรับทราบ  32 
 33 

1.4 โครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 34 
  นายจักรินทร์  ศิลารัตน์ นักสารสนเทศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  โครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์35 
และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก  ประจ าปีงบประมาณ 2554 แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 โครงการย่อย 36 
ประกอบด้วย 1.) GE Road Show เยี่ยมคณะวิชา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 2.) การสัมมนา เร่ือง โรค37 
เอดส์ จัดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 3.) ชุมชนร่วมใจ ศึกษาทั่วไป สานสายใยหัวใจสีเขียว จัดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 38 
2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นการประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษา39 
ทั่วไปส าหรับผู้ใช้บริการในเชิงรุก ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.4 40 
  ที่ประชุมรับทราบ 41 
 42 
 43 
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 3 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 1 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษา2 
ทั่วไป คร้ังที่  5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 3 
  4 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 5 
 3.1 ผลการด าเนินงานการจัดท าข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 6 

 นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง นักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากการจัดท าส าเนา7 
ข้อสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 มีวิชาที่จัดสอบทั้งสิ้น 12 รายวิชา มี8 
กรรมการจัดท าข้อสอบ จ านวน 12 คน ใช้เวลาจัดท าส าเนาข้อสอบวันเสาร์-อาทิตย์ และหลังเวลาราชการ เวลา 16.30-9 
20.30 น. มีปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3.1 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

 3.2 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 13 
  นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน  นักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่อง โครงการศึกษารูปแบบ14 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเลือกต าบลศิลาเป็นแหล่งในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ15 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านต าบลศิลา และผู้น าชุมชนมีศักยภาพในการร่วมกิจกรรมการ16 
เรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3.2 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

4.1  แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555  21 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งที่ประชุมว่าได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา22 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2554 โดยพิจารณาก าหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ23 
กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณและผู้รับผิดชอบ และมีการเขียนบทสรุปผู้บริหาร ก่อนเข้ารูปเล่ม 24 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 25 
 26 

            4.2 สรุปผล รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนาของ27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 
           หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เดินทางไปศึกษา29 
ดูงานที่มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ มีบุคลากรทั้งสิ้น 3 คน 30 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักฯ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ และเลขาส านักฯ โดยมีโครงสร้างการการบริหารงาน31 
ขึ้นกับฝ่ายวิชาการ ในอนาคตส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ มีแนวทางการพัฒนาของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 32 
พัฒนาระบบสารสนเทศส านักวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอนการประเมินผล33 
การจัดการเรียนการสอน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน การ34 
ประชาสัมพันธ์ Homepage GE News การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติพัฒนาระบบการประกัน35 
คุณภาพการศึกษา ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 36 
          ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ 37 

 38 
4.3 การจัดสถานที่ท างานของบุคลากร 39 

นางกาญจนา  เค้าปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจัดห้องท างานที่อาคาร40 
เรียนรวมด้านวิชาภาษาและวิชาพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 41 

ห้อง GL 101 ห้องท างานกลุ่มภารกิจวิชาการ 42 
ห้อง GL 104 ห้องประชุมกลุ่มภารกิจวิชาการ 43 

/ห้อง GL 109.... 



 4 
ห้อง GL 109 ห้องประชุมกลุ่มภารกิจวิชาการ 1 
ห้อง GL 301 ห้องท างานกลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 2 
ห้อง GL 304 ห้องท างานเจ้าหน้าที่พัสดุและห้องเก็บพัสดุ 3 
ห้อง GL 307 ห้องประชุมผู้อ านวยการส านักฯ 4 
ห้อง GL 311 ห้องท างานกลุ่มภารกิจบริหาร 5 
ห้อง GL 326 ห้องพักรับรองอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 6 
ห้อง GL 336 ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป 7 
ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ  8 

          9 
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอาคารเรียนรวมด้านวิชาภาษาและวิชาพื้นฐาน 10 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัท วรนิทัศน์ 11 
จ ากัด ท าการก่อสร้างขยายส่วนระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน และคณะกรรมการ12 
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 หากมีสิ่งช ารุดเสียหายเกิดข้ึน13 
ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ขอให้ท่านแจ้งกองอาคารและสถานที่ เพื่อจะได้ด าเนินการ14 
แจ้งผู้รับจ้างซ่อมแก้ไขสิ่งช ารุดเสียหาย ดังนั้นเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอาคารเรียนรวมด้าน15 
วิชาภาษาและวิชาพื้นฐาน 16 
  ที่ประชุมพิจารณา  แล้วมีมติเห็นชอบ ให้ประสานงานกับสถาบันภาษา เพื่อนัดประชุมหรือ17 
ปรึกษาหารือเก่ียวกับอาคารเรียนรวมด้านวิชาภาษาและวิชาพื้นฐาน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฯ ต่อไป 18 
 19 
เลิกประชุมเวลา  17.00  นาฬิกา            20 
 21 
 22 

                         ….…………….……………………. 23 
  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 24 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      25 


