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รายงานการประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป 
คร้ังที่    1 / 2552 

วนัที่   27 มกราคม   2552  
ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน  
 2. นางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  
 3. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  
 4. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  
 5. นางสาวยพิุน   งามเนตร์  นกัวิชาการศึกษา 
 6. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจสารสนเทศ  
 7. นางสุวรรณี   นาเลาห์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  
 8. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ
  
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  
 
ระเบียบ วาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกิจในรอบ 1 เดือน 
(1ธนัวาคม 2551 – 29 มกราคม 2552) 
1. รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ หัวหน้ากลุ่มภารกจิวชิาการได้รายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้

1. 1 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรวชิาศึกษาทั่วไป 
คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารายวิชาในโครงสร้างวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตร พ.ศ. 2552)  มีการ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการฯ แต่ละท่านพิจารณาจดัท า วช. 04, วช. 05 ของวิชาใหม่ และแกไ้ขวตัถุประสงค์
รายวิชาของวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2548 โดยระบุวตัถุประสงคด์า้นวิชาการ ดา้นวิชางาน และดา้นวิชาคนให้
ชดัเจน และเพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนรู้ลงใน วช. 05 

1.2 การจดัท า ตารางสอน ตารางสอบ (มข.30) ประจ าปีการศึกษา 2552 
กลุ่มภารกิจวิชาการไดด้ าเนินการลงตารางสอน ตารางสอบของภาคการศึกษาตน้และปลาย ปี

การศึกษา 2552 ในระบบ มข.30  โดยภาคการศึกษาตน้ เปิดสอน 18 รายวิชา 195 กลุ่ม จ านวนนกัศึกษา  
12,330 คน ภาคการศึกษาปลาย เปิดสอน 19 รายวิชา 154 กลุ่ม จ านวนนกัศึกษา 8,258 คน ซ่ึงขอ้มลูน้ียงั
ไม่ไดล้งรายละเอียดหอ้งเรียน และส่งสรุปจ านวนนกัศึกษาพร้อมวนัเวลาสอน-สอบ ใหป้ระธานแต่ละ
รายวิชา พิจารณาแลว้ 
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1.3 การส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายพอสรุปได้ดงันี ้
     - ค่าสอน (ช่วงก่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551) ส่งเอกสารหลกัฐาน

การเบิกค่าสอนจ านวน 14 รายวิชา รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 355,450 บาท (สามแสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีร้อยหา้สิบ
บาทถว้น)  คงเหลือท่ียงัไม่ไดส่้ง 5 รายวิชา เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนลงนามยงัไม่ครบทุกท่าน 

    - ค่าตอบแทนอาจารยพิ์เศษ เดือนธนัวาคม  2551 จ านวน 3 รายวิชา ทั้งหมด 5 คน รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 10,350 บาท (หน่ึงหม่ืนสามร้อยหา้สิบบาทถว้น) และเดือนมกราคม 2552 จ านวน 14 รายวิชา 
ทั้งหมด 9 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 20,700 บาท (สองหม่ืนเจด็ร้อยบาทถว้น) 

    - ค่าจา้งผูช่้วยสอน เดือนธนัวาคม 2551 จ านวน 13 รายวิชา ทั้งหมด 28 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
84,000 บาท (แปดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 

1.4 โครงการ “การศึกษาค้นคว้าภูมปัิญญาท้องถิ่นจากแหล่งวชิาการและชุมชน” 
โครงการ“การศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากแหล่งวิชาการและชุมชน” ในรายวิชา 000 153 ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน อาจารยผ์ูส้อนไดม้อบหมายใหน้กัศึกษาลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มลูรายงานการศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากแหล่งวิชาการและชุมชน โดยส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเร่ืองละ 1,000 บาท 
(หน่ึงพนับาทถว้น) จ านวน 17 เร่ือง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 17,000 บาท (หน่ึงหม่ืนเจด็พนับาทถว้น)  และให้
ประธานรายวิชาสรุปโครงการ 3 ,000 บาท (สามพนับาทถว้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 20,000 (สองหม่ืนบาท
ถว้น) 

ท่ีประชุมรับทราบ  
2. รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มภารกจิบริหารทั่วไปได้รายงานผล
การด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้

2.1  งานการเจ้าหน้าที่ 
     - ด้านการจดัหาบุคลากร 
             เม่ือวนัท่ี 15  มกราคม  2552 และวนัท่ี 21  มกราคม 2552 ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดจ้ดัสอบ

ลกูจา้งชัว่คราวต าแหน่งนกัวิชาการศึกษาและต าแหน่งนกัสารสนเทศ ซ่ึงมีผูเ้ขา้สอบต าแหน่งนกัวิชาการ
ศึกษาจ านวน 18 คน  ต าแหน่งนกัสารสนเทศจ านวน 2 คน ผลการสอบปรากฏวา่ นางสาวภทัรา  ดวงดี เป็น
ผูส้อบไดใ้นต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา ส่วนต าแหน่งนกัสารสนเทศไม่มีผูส้อบผา่น  

     - ด้านพฒันาบุคลากร 
           เม่ือวนัท่ี 19-21, 27-29 มกราคม  2552 ทางส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดส่้งบุคลากรจ านวน 3 

ท่านเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัวิธีการใชร้ะบบบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(HRD-KKU) ของ
กองการเจา้หนา้ท่ี 

2.2 งานพสัดุ 
ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดท้ าการเบิกจ่ายวสัดุจากงานพสัดุ กองคลงั ในรอบเดือนธนัวาคม 2551 – 

เดือนมกราคม 2552 จ านวน 4 คร้ัง รวมวสัดุเป็นเงินทั้งส้ิน  62,783.27 บาท  (หกหม่ืนสองพนัเจด็ร้อยแปด
สิบสามบาทยี่สิบเจด็สตางค)์ 

2.3 งานสารบรรณ 
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ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดรั้บ-ส่งหนงัสือเดือนธนัวาคม 2551 ดงัน้ี จ านวนหนงัสือรับ 85 ฉบบั
จ านวนหนงัสือส่ง 158 ฉบบั และเดือนมกราคม 2552 จ านวนหนงัสือรับ 90 ฉบบั จ านวนหนงัสือส่ง 178 
ฉบบั 

2.4  การจดักจิกรรมและการเข้าร่วมงานปีใหม่ 
เม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม 2551 บุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปจ านวน  10 คนไดเ้ขา้ร่วมงานปีใหม่กบั

หน่วยงานในอาคารศูนยวิ์ชาการ ซ่ึงมีการท าบุญเล้ียงพระ การแข่งขนักีฬา และการจบัสลากของขวญั 
เม่ือวนัท่ี  25 ธนัวาคม 2551 บุคลากรของส านกัวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งหมดไดร่้วมงานปีใหม่ของ

ฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ และในงานไดร่้วมแสดง “GE สะออน” 
เม่ือวนัท่ี  29 ธนัวาคม 2551 ส านกัวชิาศึกษาทัว่ไปไดจ้ดังานเล้ียงขอบคุณคณะ

กรรมการบริหารส านกัวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมดจ านวน  24  คน  
2.5 งานการเงนิ 
สรุปขอ้มลูการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2552 ไดใ้ชเ้งิน

รายไดจ้ านวน 19 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 746,771.50 บาท (เจด็แสนส่ีหม่ืนหกพนัเจด็ร้อยเจด็สิบเอด็บาท
หา้สิบสตางค)์ ใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินจ านวน 10 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 266,427 บาท  (สองแสนหก
หม่ืนหกพนัส่ีร้อยยี่สิบเจด็บาทถว้น) 

2.6 งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
- โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการโดยใชแ้นวทาง PMQA ไดด้ าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2552 และเขียนโครงการเพ่ือขออนุมติัจดัท าโครงการ
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 

- โครงการจดัการความรู้ (KM) ไดด้ าเนินการเขียนโครงการเพ่ือขออนุมติัจดัท าโครงการภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2552 

- โครงการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ไดร้วบรวมขอ้มลูการบริหารความเส่ียง เพ่ือ
จดัท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2551 และก าลงัอยูร่ะหวา่งขออนุมติัจดัท าโครงการบริหารความเส่ียงของ
ปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงจะจดัภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ศกน้ี 

- โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2551 ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานประจ าปี 
2551 และมีการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือจดัท ารายงานในเบ้ืองตน้แลว้ และก าหนดจดัโครงการสมัมนาเพ่ือจดัท า
รายงานประจ าปี 2551 ในวนัท่ี 4  กมุภาพนัธ์ 2552  ณ นรากลุ รีสอร์ท จงัหวดัขอนแก่น 

จึงรายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 

3. รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มภารกจิสารสนเทศได้รายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้

- โครงการดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียนส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปจ านวน 4 หอ้ง 
คือ B 208, B210, B214, B222  สามารถเตรียมความพร้อมของหอ้งเรียนก่อนเวลาเรียนอยา่งนอ้ย 15 นาที  
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- โครงการพฒันารายวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบับูรณาการ) ผา่นระบบ internet มีขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหด้ าเนินการในรูปแบบคณะท างานรับผิดชอบรายวิชา เป้าหมายท่ี
ตอ้งการพฒันา และใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมในดา้นงบประมาณและดา้นคุณภาพต่อไป 

- โครงการพฒันาเวบ็ไซดเ์ครือข่ายพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย ไดด้ าเนินการเผยแพร่ข่าวสารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
ศึกษาทัว่ไป” ระหวา่งวนัท่ี 14-15 มกราคม 2552 ณ หอ้งสู่ขวญั อาคารขวญัมอ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 8 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบั 
ค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนเวบ็ไซดข์องส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถ
เขา้ดูได ้

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2551  เม่ือวนัท่ี  1 ธนัวาคม  2551  ท่ีประชุมพิจารณา
แลว้มีมติใหแ้กไ้ขดงัน้ี 

- หนา้ท่ี 1  วาระท่ี 1  ขอ้ 1.1.1 ค าวา่ “โดยมีทั้งส้ิน 5 กลุ่มตามคุณลกัษณะ ในส่วนของส านกัวิชา
ศึกษาทัว่ไปรับผิดชอบ 4 กลุ่ม และผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ” ใหต้ดัออกทั้งหมด  

- หนา้ท่ี 2  วาระท่ี 1  ขอ้ 1.1.2  ค าวา่ “มีมติ” แกไ้ขเป็น “ใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี” 
- หนา้ท่ี 2 วาระท่ี 2   ค าวา่ “9/2551” แกไ้ขเป็น “8/2551” 
- หนา้ท่ี 4 วาระท่ี 4 ขอ้ท่ี 4.1 ค าวา่ “พิจารณาแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2552” 

แกไ้ขเป็น “แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2552” 
- หนา้ท่ี 4 วาระท่ี 4 ขอ้ท่ี 4.1 ค าวา่ “พิจารณาแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2552” 

แกไ้ขเป็น “แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2552” 
- หนา้ท่ี 4 วาระท่ี 4 ขอ้ท่ี 4.2 ค าวา่ “พิจารณาแผนการด าเนินงานเร่ืองความเส่ียง” แกไ้ขเป็น 

“แผนการด าเนินงานเร่ืองความเส่ียง” 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 โครงการสัมมนา “การจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการวชิาศึกษาทั่วไป เพือ่พฒันา
คุณภาพบัณฑิตตามแผนงบประมาณปี 2552” 

สืบเน่ืองจากท่ีส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดมี้การจดัโครงการสมัมนา “การจดัการเรียนการสอนและ
การบริหารจดัการวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามแผนงบประมาณปี 2552 ”  เม่ือวนัท่ี 9-11 
ธนัวาคม 2551 ณ เคียงหมอก ชาเล่ห์  อ  าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา  โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปและบุคลากร จ านวน 18 คน งบประมาณแผน่ดิน
ท่ีใชไ้ปรวมทั้งส้ิน 72,960  บาท (เจด็หม่ืนสองพนัเกา้ร้อยหกสิบบาทถว้น ) ซ่ึงกลุ่มภารกิจบริหารไดจ้ดัท า
สรุปผลการสมัมนาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
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จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การจ้างเหมาจดัท าข้อสอบ 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ท่ีประชุมความวา่ เน่ืองจากส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดข้อ
อนุมติัเงินเพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเรียงกระดาษเพ่ือจดัท าขอ้สอบ ทางฝ่ายบริหารใหข้อ้เสนอแนะวา่ถา้หากซ้ือ
ครุภณัฑเ์คร่ืองเรียงกระดาษแลว้ อาจจะตอ้งค านึงถึงค่าซ่อมแซม ในการบ ารุงรักษาเคร่ือง โดยใหท้บทวน
วิธีการอ่ืน ทางผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปจึงมอบหมายใหก้ลุ่มภารกิจวิชาการและกลุ่มภารกิจบริหาร
ทัว่ไป ไปศึกษาวิธีการจา้งเหมาจดัท าขอ้สอบจากหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงผลจากการสอบถามหน่วยงานอ่ืนแลว้ 
พบวา่ไดมี้การจา้งเหมาร้านภายนอกคิดค่าบริการหนา้ละ 50 สตางค ์โดยมีการส่งเจา้หนา้ท่ีไปควบคุมจ านวน 
2 คน 

จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบใหด้ าเนินการโดยจา้งเหมาและใหย้ืมเงินเพ่ือทดลองจ่ายต่อไป 

 
วาระที่ 5 เร่ืองอืน่ๆ 
 5.1 การศึกษาดูงานของมหาวทิยาลยับูรพา 
 ประธานท่ีประชุมแจง้ท่ีประชุมความวา่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา มีความประสงค์
ศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการและเทคนิคการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในวนัศุกร์ท่ี  27  มีนาคม 2552 
จึงขอมอบหมายใหห้วัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป ไปประสานกบัทางมหาวิทยาลยับูรพาในเร่ือง
ก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 
 
 
เลกิประชุมเวลา  12.15  น. 
 
 

                           .. ………………………………… 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 
        ผูจ้ดรายงานการประชุม 

            
 
 
                   รับรองรายงานการประชุมเมือ่วนัที่  27  กมุภาพนัธ์  2552                    


