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รายงานการประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    5 / 2552 2 

วนัที่   28  พฤษภาคม   2552 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน  7 

 2. นางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 8 

 3. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  9 

 4. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นางสาวยพิุน   งามเนตร์  นกัวิชาการศึกษา  11 

 6. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจสารสนเทศ  12 

 7. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  13 

 8. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา 14 

 9. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  15 

 16 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 17 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  18 

 19 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  20 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (25 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2552) 21 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ22 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้23 

      1.  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวชิาศึกษาทั่วไป คร้ังที่ 3/2552  24 

              มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เม่ือวนัท่ี  13 พฤษภาคม 2552  คณะกรรมการฯ ได้25 

พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั26 

การด าเนินงานในปัจจุบนั  27 

      2.  การด าเนินการตรวจสอบผลการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 28 

2551 29 

               ไดรั้บเร่ืองขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 30 

2551 ในรายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ จ านวน 1 คน ผลตรวจสอบปรากฏวา่ผลการเรียนเปล่ียนจาก D+ 31 

เป็น B+  32 

              33 

 34 
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  3.  การรับสมคัรผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 1 

  การประกาศผลการคดัเลือกผูช่้วยสอน (รอบแรก) ไดผู้ช่้วยสอนท่ีผา่นการคดัเลือกจ านวน 44 2 

อตัรา และประกาศรับสมคัร (รอบสอง) อีกจ านวน 8 อตัรา ซ่ึงหมดเขตรับสมคัรวนัท่ี 5 มิถุนายน 2552 3 

4.  การประชุมร่วมกบัประธานกรรมการบริหารและพฒันารายวชิาฯ 4 

 มีการจดัประชุมร่วมกบัประธานรายวิชา เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจ ดงัน้ี 1.ร่าง5 

อตัราค่าตอบแทนการสอนแบบเหมาจ่าย 2. การจดักิจกรรม/โครงการในรายวิชา 3. การเปิดสอนรายวิชาศึกษา6 

ทัว่ไปของวิทยาเขตหนองคายและวิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 7 

5.  การด าเนินงานในการจดัการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 8 

 ไดมี้การเตรียมความพร้อมการจดัการเรียนการสอน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 โดยการ9 

จดัประชุมและประสานแต่ละรายวิชาเพ่ือด าเนินการจดัเตรียมแบบประมวลรายวิชา ตารางสอนและเอกสาร10 

ประกอบการสอน และขอใชห้อ้งเรียนในคณะต่างๆ เรียบร้อยแลว้  11 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ12 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้13 

                      1.  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน 14 
               เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม  2552  จดัโครงการสมัมนา เร่ือง ”การบริหารและการจดัการเรียน15 
การสอนวชิาศึกษาทัว่ไป เพ่ือมุ่งสู่การพฒันาคุณภาพในการพฒันาบณัฑิต” เพ่ือรับทราบการรายงานการประสาน การก ากบั16 
ติดตาม สรุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 การวเิคราะห์  ADLI 13 17 
กระบวนงาน และไดส้รุปกรอบแนวคิด IPO เพื่อน ามาจดัท าโครงการในปีงบประมาณ 2553 ต่อไป 18 

                      2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 19 

               -   ด้านการสรรหาบุคลากร 20 
           เม่ือวนัท่ี  13 พฤษภาคม  2552 ส านกัฯ ด าเนินการสอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติัคอมพิวเตอร์ ลูกจา้ง21 
ชัว่คราว  ต าแหน่งนกัสารสนเทศ และด าเนินการสอบสมัภาษณ์วนัท่ี  28  พฤษภาคม  2552  22 
                                  เม่ือวนัท่ี  15 พฤษภาคม  2552 กองการเจา้หนา้ท่ีไดด้ าเนินการจดัสอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั23 
คอมพิวเตอร์พนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา และต าแหน่งนกัวชิาการเงินและบญัชี 24 

                               -   ด้านพฒันาบุคลากร 25 

                  เม่ือวนัท่ี  21-22 พฤษภาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการ ปฐมนิเทศพนกังานมหาวิทยาลยั 26 

ปี 2552  จ านวน 2 ท่าน ซ่ึงจดัโดยกองการเจา้หนา้ท่ี เพ่ือรับทราบระเบียบ ขอ้บงัคบั และโอกาสความกา้วหนา้ 27 
                                   เม่ือวนัท่ี 19  พฤษภาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ เร่ือง การดูแล28 
เบ้ืองตน้เม่ือท่านเกิดอาการปวดหลงัและท่าทางในการท างานท่ีเหมาะสม  จ านวน 2 ท่าน ซ่ึงจดัโดยคณะเทคนิคการแพทย์  29 
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัตวัเองและแนะน าผูอ่ื้นต่อไป 30 

      3.  งานพสัดุ 31 

               ไดด้  าเนินการเบิกจ่ายวสัดุประจ าเดือนพฤษภาคม 2552 จ านวน 2 คร้ัง ตามใบเบิกท่ี   082/52, 32 

083/52 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  8,817.05   บาท  (แปดพนัแปดร้อยสิบเจด็บาทหา้สตางค)์ มียอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 33 

22,474.69 บาท (สองหม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจด็สิบส่ีบาทหกสิบเกา้สตางค)์ 34 
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      4.  งานสารบรรณ 1 

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดรั้บ-ส่งหนงัสือเดือนพฤษภาคม 2552 ดงัน้ี จ านวนหนงัสือรับ 110 ฉบบั 2 

จ านวนหนงัสือส่ง 159   ฉบบั  3 

      5.  การปรับปรุงห้องเรียน 4 

                 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม  2552 เขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองปรับปรุงหอ้งเรียน 5 

อาคารศูนยวิ์ชาการ ชั้น 2 ซ่ึงสรุปวา่ใหด้ าเนินการจา้งเหมากรณีเร่งด่วนใหท้นัเปิดภาคเรียน วนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 6 

จ านวน 2 หอ้ง คือ B202, B215 ส่วนรายการวสัดุ/ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียนจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือน7 

มิถุนายน 2552 และท่ีเหลืออีก 4 หอ้งจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม   8 

 เม่ือวนัท่ี 27  พฤษภาคม 2552 มีการอนุมติัเงินงบประมาณแผน่ดินจ านวน 44,500 บาท ในการ9 

ปรับปรุงหอ้ง B 223 เพ่ือใหเ้ป็นหอ้งท างานกลุ่มภารกิจวิชาการมีรายการตูเ้กบ็เอกสารและตูเ้กบ็สายไฟฟ้า กรุแผน่10 

ซบัเสียง เกบ็สีหอ้งเรียบร้อยแลว้ 11 

    ท่ีประชุมรับทราบ 12 
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1.5.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้14 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้15 

- การดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียน มีการส ารวจความพร้อมของหอ้งเรียน16 

จ านวน 4 หอ้ง ในดา้นครุภณัฑแ์ละโสตทศันูปกรณ์ มีการแจง้ซ่อมในส่วนท่ีช ารุด 17 

- โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีการ Upload ขอ้มลูใน e-Learning รายวิชา18 

ศึกษาทัว่ไป จ านวน  3 วิชา คือ 000 133, 000 171, 000 172 19 

- โครงการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย มีการจดัพิมพจุ์ลสารศึกษาทัว่ไป : สานสายใย20 

บณัฑิตอุดมคติไทย จ านวน 500 ฉบบั เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 21 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 2 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู22 

เก่ียวกบั การจดัประชุม สมัมนาวิชาการ  เพ่ือใหผู้รั้บบริการและบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 23 

                ท่ีประชุมรับทราบ 24 

 25 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2552  เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2552  26 

                            ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 27 

- หนา้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 28  ค าวา่ “โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูเ้ขียนเองเพ่ือจะไดร้้อยเรียงเป็นค า28 

เดียวกนั” แกไ้ขเป็น “โดยท่ีผูบ้ริหารและคณะกรรมการร่วมกนัเขียน แต่ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะอ่านความสอดคลอ้งใน29 

ภาพรวมอีกคร้ังหน่ึง” 30 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 31 

             3.1   การเขียน SAR 32 

                            ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ในการเขียน SAR จะมีการด าเนินงานโดยทุกกลุ่มภารกิจจะ33 

รวมกนัเขียนตามหมวดท่ีรับผิดชอบในวนัท่ี 30-31 พฤษภาคม 2552 34 



 4 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 1 

               ท่ีประชุมรับทราบ 2 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 4 

                 4.1   พจิารณาการก าหนด TOR ให้กบับุคลากร  5 

                          หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอขอ้ก าหนดการจา้ง (TOR) ของบุคลากรส านกั6 

ฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของงานท่ีรับผิดชอบ 7 

                          ที่ประชุมพจิารณา แลว้มีมติมอบหมายใหผู้ช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ พิจารณาในเบ้ืองตน้8 

และน าเสนอผูอ้  านวยการต่อไป 9 

                 4.2   พจิารณาแนวทางการด าเนินโครงการ การสร้างวฒันธรรมองค์กรฯ  10 

                          หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัโครงการ “การเติม11 

ความสุขแบบพอเพียงในท่ีท างาน (Happy Work Place)” จึงเสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณาหาแนวทางการด าเนิน12 

โครงการ (เอกสารประกอบวาระ 4.2) 13 

                          ที่ประชุมพจิารณา แลว้มีมติเห็นควรมอบหมายใหผู้ช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ พิจารณา14 

รายละเอียดของโครงการก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อไป 15 

                 4.3   พจิารณาแนวทางการใช้ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์  16 

                          หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมความวา่ ส านกัฯยงัไม่ไดน้ า17 

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์มาใชง้าน ขณะน้ียงัใชร้ะบบการลงทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือแบบเขียนดว้ยมือ ปัญหา18 

ถา้ใชร้ะบบใหม่จะตอ้งคียข์อ้มลูยอ้นหลงั ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  19 

ที่ประชุมพจิารณา แลว้มีมติเห็นชอบใหใ้ชร้ะบบเดิมไปก่อน เม่ือไดบุ้คลากรใหม่แลว้จึง20 

ใชง้านระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ต่อไป 21 

4.4   พจิารณาแนวทางการส่งเกรดให้ตรงเวลา 22 

                          กลุ่มภารกิจวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมความวา่ ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 23 

321/2549 เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัการส่งผลการเรียน ในขอ้ 4.1  จึงเสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณาหาแนว24 

ทางแกไ้ข (เอกสารประกอบวาระ 4.4) 25 

ที่ประชุมพจิารณา และมีมติเห็นควรใหก้ารออกขอ้สอบเป็นแบบปรนยั โดยมอบหมายให้26 

กลุ่มภารกิจวิชาการศึกษาวิธีการ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารส านกัฯ และถา้ในรายวิชาใดท่ีมีจ านวน27 

นกัศึกษามาก ควรน ามาจดัในตารางสอบในวนัแรกๆ ของการสอบ  28 

4.5   พจิารณากระบวนการคัดกรองผู้ช่วยสอน (TA) 29 

                          กลุ่มภารกิจวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมความวา่ (ร่าง) ประกาศส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป เร่ือง 30 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็นผูช่้วยสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป จึงเสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณาหา31 

แนวทางปฏิบติั (เอกสารประกอบวาระ 4.4) 32 
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ที่ประชุมพจิารณา และมีมติเห็นควรใหก้ลุ่มภารกิจวิชาการน า  (ร่าง) ประกาศส านกัวิชา1 

ศึกษาทัว่ไป เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็นผูช่้วยสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป  ปรึกษากบัทางกองการ2 

เจา้หนา้ท่ีหรืองานนิติกร ช่วยดูรายละเอียดในแง่ทางกฎหมาย 3 

 4 

 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ                            6 

  ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ในการประชุมส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปคร้ังท่ี 6/2552 7 

ก าหนดใหป้ระชุมในวนัท่ี  30  มิถุนายน  2552  เวลา 10.00 น. 8 

 9 

 10 

เลกิประชุมเวลา  12.15 น. 11 

 12 

               13 

                             .. ………………………………… 14 

 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 15 

        ผูจ้ดรายงานการประชุม 16 

 17 

   นางจินตนา   กนกปราน 18 

         ผูต้รวจ/ทาน           19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  30   กรกฎาคม  2552 34 


