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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    1/2553 2 

วนัที่   29  มกราคม  2553 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ  ช้ัน 2 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. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา 11 

 6. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  12 

7. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  13 

 8. นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ  นกัสารสนเทศ  14 

 9. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ     15 

10. นางกาญจนา   เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  16 

 11. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการการเงินและบญัชี 17 

12. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  18 

 19 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.10 น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  23 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (26 พฤศจกิายน – 23 ธันวาคม 2552) 24 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ25 

วชิาการและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้26 

                     1.  โครงการถอดบทเรียนการใช้หลกัสูตรวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 27 

เม่ือวนัท่ี 22  มกราคม  2553  กลุ่มภารกิจวิชาการไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการถอด28 

บทเรียนการใชห้ลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2548  เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป 29 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป และช้ีแจงการจดัท าโครงการถอด30 

บทเรียนการใชห้ลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2548  มีเจา้หนา้ท่ีงานบริการการศึกษาคณะต่างๆ เขา้ร่วม จ านวน 12 31 

คน  โดยผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บทราบแนวทางการจดัท าโครงการถอดบทเรียนการใชห้ลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ.2548 32 

เพ่ือน าไปสู่การท าวิจยัสถาบนัต่อไป 33 

ท่ีประชุมรับทราบ  34 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ35 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้36 



 2 
                      1.  โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในการรองรับการผลติบัณฑิตด้านวชิา1 

คน 2 

เม่ือวนัท่ี 26  มกราคม  2553  กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดัโครงการ3 

พฒันาบุคลากรเพ่ือพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในการรองรับการผลิตบณัฑิตดา้นวิชาคน กิจกรรมคร้ังท่ี 1 : อบรม4 

การเขียนคู่มือปฏิบติังาน  เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถจดัท าคู่มือปฏิบติังานท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันางานของตนเอง 5 

ไดรั้บฟังการบรรยายเร่ืองวิธีการเขียนคู่มือปฏิบติังาน และไดล้งมือฝึกการออกแบบกระบวนงาน (Work Flow)  มี6 

บุคลากรเขา้ร่วม 10 คน  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  1,830 บาท (หน่ึงพนัแปดร้อยสามสิบบาทถว้น) 7 

     2.  รายงานการเบิกจ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2553 8 

ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสน9 

หา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) ใชไ้ปประจ าเดือนมกราคม จ านวน 534,843.65 บาท (หา้แสนสามหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยส่ี10 

สิบสามบาทหกสิบหา้สตางค)์ คิดเป็น 3.75 % ยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 12,667,703.19 (สิบสองลา้นหกแสนหกหม่ืน11 

เจด็พนัเจด็ร้อยสามบาทสิบเกา้สตางค)์ คิดเป็น 90.43 % 12 

  ท่ีประชุมรับทราบ 13 
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1.2  แนวปฏิบัตกิารขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 15 

    นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่จากปัญญาในการขอ16 

อนุมติัปฏิบติังานนอกเวลาราชการของบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงมีแนวปฏิบติัท่ีไม่เหมือนกนั ท าใหก้ารขอ17 

อนุมติัและการเบิกจ่ายค่าปฏิบติังานนอกเวลาราชการล่าชา้ เพ่ือสร้างความเขา้ใจและขั้นตอนแนวการปฏิบติังาน18 

นอกเวลาราชการท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงออกแบบฟอร์มการขออนุมติัปฏิบติังานนอกเวลาราชการและ19 

เอกสารต่างๆ ท่ีใชแ้นบในการเบิกจ่าย และแนวการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ดงัเอกสารประกอบวาระการ20 

ประชุมท่ี 1.2  21 

ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรใหน้างปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ น าเร่ืองแนวการปฏิบติังานนอกเวลา22 

ราชการไปปรึกษากบัผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ เพ่ือปรับแบบฟอร์มและขั้นตอนในการปฏิบติังาน 23 

 24 

1.3 บุคลากรลาออกจากราชการ 25 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ นกัสารสนเทศ ไดย้ื่น26 

หนงัสือลาออกจากราชการซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2553 เน่ืองจากไดง้านใหม่ และไดท้ าหนงัสือแจง้กอง27 

การเจา้หนา้ท่ีใหเ้รียกอนัดบัส ารองใหม้าปฏิบติัราชการเรียบร้อยแลว้ 28 

               ท่ีประชุมรับทราบ 29 

 30 

1.4  แจ้งวนัเข้ารับตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ/หน่วยงาน  และเกณฑ์การตรวจประเมนิ 31 

ประจ าปีการศึกษา 2552 32 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส านกัฯ ไดย้ืนยนัวนั33 

ตรวจประเมินคุณภายในระดบัคณะ/หน่วยงาน วนัศุกร์ท่ี  23 กรกฎาคม 2553 และเลือกเกณฑก์ารตรวจประเมินฯ 34 

ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของ ก.พ.ร. (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  35 

ท่ีประชุมรับทราบ 36 
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 1 

1.5 ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ก.พ.ร.) 2 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ผูอ้  านวยการส านกัวิชา3 

ศึกษาทัว่ไปไดเ้ซ็นค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กบัอธิการบดีเรียบร้อยแลว้ โดย4 

มอบหมายตวัช้ีวดัตามค ารับรองฯ และผูรั้บผิดชอบ เกบ็ขอ้มลูตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553  และ5 

จะท าปฏิทินแจง้ก าหนดการรายงานผลการปฏิบติัราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ใหก้บับุคลากรไดรั้บ6 

ทราบต่อไป 7 

ท่ีประชุมรับทราบ 8 

 9 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  11/2552  เม่ือวนัท่ี  25  ธนัวาคม  2552 10 

      ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุม 11 

 12 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 13 

                3.1   แผนบริหารความเส่ียง ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2553 14 

           ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ไดส่้งรายงานการบริหารความเส่ียงเรียบร้อย15 

แลว้ อยากใหแ้ต่ละกลุ่มภารกิจประชุมเพ่ือวางแผนบริหารความเส่ียงจะมีกระบวนงานหรือการปรับปรุงแกค้วาม16 

เส่ียงอยา่งไร น าไปปรับแกแ้ลว้พบปัญหา อุปสรรคอยา่งไร อยากใหมี้การรายงานความกา้วหนา้และปัญหา17 

อุปสรรคท่ีพบในการประชุมบุคลากรส านกัฯ ประจ าเดือน เพ่ือน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ หา18 

แนวทางแกไ้ขต่อไป 19 

                ท่ีประชุมรับทราบ 20 

 21 

                3.2   โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เพือ่สุขอนามยัและส่ิงแวดล้อมที่ด ี22 

  นางกาญจนา  เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากโครงการ23 

ปรับปรุงภูมิทศันฯ์ มีการจดัซ้ือครุภณัฑ ์เป็นเงิน 98,900 บาท (เกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) จึงไดข้ออนุมติั24 

เปล่ียนแปลงหมวดเงินจาก หมวดอุดหนุนทัว่ไป-ค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุน เป็น เงินอุดหนุน-ครุภณัฑ ์  เพ่ือใหก้าร25 

ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถกูตอ้งตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายไดข้อง26 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  27 

                ท่ีประชุมรับทราบ  28 

 29 

เลกิประชุมเวลา  12.00 น.            30 

 31 

                             .. ………………………………… 32 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 33 
  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม        34 
 35 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  26  กมุภาพนัธ์ 2553 36 


