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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    2/2553 2 

วนัที่   26  กมุภาพนัธ์  2553 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ  ช้ัน 2 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 
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11. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  17 
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 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  20 

 21 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  22 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (30 มกราคม – 25 กมุภาพนัธ์23 

2552) 24 

1.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป (Happy Work  Place) 25 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการอบรม26 

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ท่ี ประจ าปี 2553   (Happy Brain) ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม – 11 กมุภาพนัธ์ 2553 โดยมี27 

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหบุ้คลากรมีการ เสริมสร้างความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษใหส้ามารถส่ือสาร ได ้ และ28 

สามารถน ามา พฒันาการใชภ้าษาองักฤษ เพ่ือใหบ้ริการ  และสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัชาวต่างประเทศท่ีติดต่อ29 

ประสานงานกบัส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป รวมทั้งเป็นการสร้ างภาพพจน์ท่ีดีกบัองคก์ร มีบุคลากรเขา้ร่วมเรียนจ านวน 30 

12 คน  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  23,120 บาท (สองหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยยี่สิบบาทถว้น) ผลท่ีได ้จากการประเมินหลงั31 

ส้ินสุดการอบรม พบวา่บุคลากรส านกัฯมีทกัษะภาษาองักฤษดีข้ึน และมีความมัน่ใจมากข้ึนในการส่ือสาร ปัญหา32 

ในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี คือ การเขา้เรียนชา้และการขาดเรียน เน่ืองจากภารกิจจากงานประจ าท่ีมีจ านวนมากและ33 

มีงานเร่งด่วนเขา้มาในช่วงเวลาเรียน  34 

 35 

 36 



 2 
1.1.2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และส่ิงแวดล้อมที่ดเีพือ่พฒันาส านักวชิาศึกษาทั่วไป  1 

นางกาญจนา  เคา้ปัญญา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการ2 

ปรับปรุงภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือพฒันาส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป เป้าหมายเพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทศันแ์ละการ3 

สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานและการจดัการเรียนการสอน ไดมี้การด าเนินการจดัพ้ืนท่ีบริการ Service Zone 4 

ใหก้บันกัศึกษา  จดัซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ กลอ้งวงจรปิด จา้งเหมาแม่บา้นท าความสะอาด ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 5 

180,500 บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น) จา้งเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมหอ้งน ้า ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 6 

98,100 บาท (เกา้หม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น) และซ้ือตน้ไมใ้นการปรับปรุงภูมิทศันใ์นหอ้งส านกังานและ7 

บริเวณทางเดิน 4,350 บาท (ส่ีพนัสามร้อยหา้สิบบาทถว้น) 8 

1.1.3 โครงการวจิยัสถาบัน 9 

นางสาวจิตรา เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา  ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการวิจยั10 

สถาบนั ระยะท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2553 โดยใหบุ้คลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ท่ีสนใจการท าวิจยัสถาบนัมา11 

น าเสนอหวัขอ้งานวิจยั จ านวน 12 เร่ือง ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการวิจยัสถาบนั ร่วมพิจารณาให้12 

ทุนในประเดน็หวัขอ้วิจยั โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑค์วามยากง่ายตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั  จึงสรุป13 

จ านวนหวัขอ้งานวิจยัสถาบนัของส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ปีงบประมาณ 2553 จ านวนทั้งส้ิน 9 เร่ือง บุคลากรเขา้ร่วม14 

จ านวน 12 คน  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  9,800 บาท (เกา้พนัแปดร้อยบาทถว้น) 15 

1.1.4  โครงการสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ (KM) 16 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการ17 

สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) คร้ังท่ี  1 เม่ือวนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์ 2553 โดยใหบุ้คลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ไดมี้18 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรในแต่ละกลุ่มภารกิจ เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองผา่นการจดัการ19 

ความรู้แบบสุนทรียะสนทนา โดยก าหนดหวัขอ้ 3 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 1. วิธีการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 2. การ20 

ด าเนินงานการใหบ้ริการของแต่ละกลุ่มภารกิจ 3. วิธีการประหยดัพลงังาน   21 

1.1.5  รายงานการเบิกจ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2553 22 

ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสน23 

หา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) ใชไ้ปประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ จ านวน 866,152.28 บาท (แปดแสนหกหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อย24 

หา้สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค)์ คิดเป็น 6 % ยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 11,801,550.91 (สิบเอด็ลา้นแปดแสนหน่ึงพนั25 

หา้ร้อยหา้สิบบาทเกา้สิบเอด็สตางค)์ คิดเป็น 83 % 26 

  ท่ีประชุมรับทราบ 27 

 28 

1.2  ปฏิทินงานประกนัคุณภาพ 29 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่จากท่ีไดม้อบหมายให้30 

บุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปรับผิดชอบเกบ็ตวัช้ีวดัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ 31 

เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและมีการปฏิบติัท่ีตรงกนั ทางกลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีฯ จึงไดก้ าหนดปฏิทินการ32 

ประกนัคุณภาพ ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหบุ้คลากร33 

ส านกัฯ รับทราบและถือปฏิบติัต่อไป ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2  34 

 ท่ีประชุมรับทราบ  35 

 36 



 3 
1.3 บุคลากรลาออกจากราชการ 1 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ พนกังาน2 

มหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ไดย้ื่นหนงัสือลาออกจากราชการซ่ึงมี3 

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2553 เน่ืองจากไปศึกษาต่อ และไดติ้ดต่อสอบถามกองการเจา้หนา้ท่ี เพ่ือขอใชบ้ญัชีอนัดบั4 

ส ารอง ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ฯ จากหน่วยงานอ่ืน ปรากฏวา่ไม่มีบญัชีรายช่ืออนัดบัส ารอง ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี5 

วิเคราะห์ฯ พนกังานมหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้ตอ้งรอผลการสอบพนกังานมหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้คร้ัง6 

ท่ี 1/2553 จากส่วนกลาง ซ่ึงจะทราบผลการคดัเลือกประมาณส้ินเดือนมีนาคม 2553  7 

               ท่ีประชุมรับทราบ 8 

 9 

1.4  หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมนิบุคลากรมหาวทิยาลยั 10 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางกองการเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้เร่ือง 11 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลยั ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 12 

1/2553) ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2553 เพ่ือใหบุ้คลากรมหาวิทยาลยัประเภทต่างๆ ไดท้ราบและปฏิบติัใหเ้ป็น13 

แนวทางเดียวกนั จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคลากรข้ึนใหม่ ใหมี้ความเหมาะสม คล่องตวั และ14 

สอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.4 15 

ท่ีประชุมรับทราบ  16 

 17 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  29 มกราคม 2553 18 

      หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 35 ค าวา่ “เลือกเกณฑก์ารตรวจประเมินฯ ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร19 

จดัการภาครัฐของ ก.พ.ร.” แกไ้ขเป็น “เลือกเกณฑก์ารตรวจประเมินฯ ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ” 20 

 21 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 22 

3.1   แนวปฏิบัตกิารขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 23 

           นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการ24 

ประชุมคร้ังท่ี 1/2553 ท่ีมอบหมายใหป้รึกษากบัผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ เพ่ือปรับแบบฟอร์มและขั้นตอนในการ25 

ขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ไดด้ าเนินการปรับแกแ้บบฟอร์มเรียบร้อยแลว้ และขอใหท้างกลุ่ม26 

ภารกิจวิชาการช่วยด าเนินการจดัท าแผนการเปิด-ปิดหอ้งเรียน และตารางการจดัการเรียนการสอนท่ีชดัเจน ในการ27 

ขอใชแ้ต่ละคณะพร้อมแนบรายช่ือผูค้วบคุมงาน  เพ่ือท่ีจะไดข้ออนุมติัค่า ตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ28 

ล่วงหนา้ต่อไป  29 

                ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 

                3.2   แผนบริหารความเส่ียง ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2553 32 

 ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 ไดแ้จง้33 

แผนการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหแ้ต่ละกลุ่มภารกิจรับทราบ เพ่ือประชุมวางแผนในงานของกลุ่มภารกิจ วา่จะมี34 

กระบวนงานหรือการปรับปรุงแกค้วามเส่ียงอยา่งไร ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งน าไปปรับใช ้หากมีความกา้วหนา้และ35 

ปัญหาอุปสรรคอยา่งไร จะน ามารายงานในท่ีประชุมบุคลากรส านกัฯ ประจ าเดือนในคร้ังต่อไป  36 



 4 
                ท่ีประชุมรับทราบ  1 

 2 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 3 

                4.1   รายงานผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ รอบ 6 เดอืน 4 

           ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นกระบวนงานติดตามแผน เพ่ือให้5 

บุคลากรส านกัฯ ไดร้ายงานตวัช้ีวดัท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ถา้ตวัช้ีวดัใดอยูร่ะหวา่งการเกบ็6 

รวบรวมขอ้มลูกใ็หด้ าเนินการต่อไปใหเ้รียบร้อย  และจะแจง้วนัประชุมเพ่ือกรอกขอ้มลูในการท ารายงานรอบ 6 7 

เดือน ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง 8 

                ท่ีประชุมรับทราบ 9 

 10 

                4.2   การประเมนิคุณภาพภายในส านักวชิาศึกษาทั่วไป 11 

           ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส านกัฯไดเ้ลือกการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์12 

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และไดม้อบหมายให้13 

บุคลากรส านกัฯ รับผิดชอบการเขียนรายงาน SAR โดยแบ่งตามหมวด ซ่ึงผูบ้ริหารส านกัฯไดเ้ขา้รับการอบรมการ14 

เขียน SAR เรียบร้อยแลว้ ในส่วนของหวัหนา้กลุ่มภารกิจและบุคลากรส านกัฯ เขา้รับการอบรมในวนัท่ี 3-4  15 

มีนาคม 2553 และกลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีฯ สามารถใหก้รอกขอ้มลูลงในระบบไดป้ระมาณตน้เดือน16 

เมษายน 2553 17 

               ท่ีประชุมรับทราบ 18 

 19 

 20 

เลกิประชุมเวลา  12.20 น.            21 

 22 

 23 

                             .. ………………………………… 24 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 25 
  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม      26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  31  มนีาคม 2553 34 
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