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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    3/2553 2 

วนัที่   31  มนีาคม  2553 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ  ช้ัน 2 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน 7 

2. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  8 

 3. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา 9 

 4. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นายธนาวฒิุ  ชินฮาต  นกัวิชาการศึกษา 11 

 6. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ     12 

7. นางสาวโรจนร์วี  โภคาพานิชย ์นกัสารสนเทศ  13 

8. นางกาญจนา   เคา้ปัญญา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  14 

 9. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการการเงินและบญัชี 15 

10. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  16 

 17 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิภารกจิราชการ) 18 

1. นางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  19 

2. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา 20 

 21 

 22 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.08 น. 23 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  24 

 25 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  26 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (26 กมุภาพนัธ์ – 30 มนีาคม27 

2553) 28 

1.1.1 โครงการบริการวชิาการด้านการศึกษาทัว่ไปทีบ่่งช้ีเกีย่วกบัวถิีชีวติเอือ้อาทร 29 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการ30 

บริการวิชาการดา้นการศึกษาทัว่ไปท่ีบ่งช้ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตเอ้ืออาทร  เม่ือวนัท่ี 18  มีนาคม 2553 โดยมีวตัถุประสงค์31 

เพ่ือใหบ้ริการวิชาการดา้นวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีบ่งช้ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตเอ้ืออาทร และใหบุ้คลากรในส านกัฯไดรู้้จกัการ32 

ท างานเป็นทีม  มีบุคลากรเขา้ร่วมเรียนจ านวน 13 คน  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  29,360 บาท (สองหม่ืนเกา้พนัสาม33 

ร้อยหกสิบบาทถว้น) การด าเนินงานส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดค้ดัเลือกโรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ซ่ึงเป็นโรงเรียน34 

ท่ีมีความตอ้งการสร้างความดีงามใหแ้ก่เยาวชนในชุมชนของตนเอง โดยมีการมอบหนงัสือและส่ือการสอนใหก้บั35 

หอ้งสมุดของโรงเรียน และมีการมอบทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน จ านวน 20 ทุน 36 
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1.1.2  โครงการสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ (KM) 2 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการ3 

สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) คร้ังท่ี  3 เม่ือวนัท่ี  29 มีนาคม 2553 ก าหนดหวัขอ้ “การเบิกจ่ายเงิน ”  และ คร้ังท่ี 4 4 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 ก าหนดหวัขอ้ “การจดัเกบ็รวบรวมผลการปฏิบติังานท่ีดี ” โดยใหบุ้คลากรส านกัวิชา5 

ศึกษาทัว่ไปไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรในส านกัฯ  เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนเองผา่น6 

การจดัการความรู้แบบสุนทรียะสนทนา ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 1,760 บาท (หน่ึงพนัเจด็ร้อยหกสิบบาทถว้น) 7 

  ท่ีประชุมรับทราบ 8 

 9 

1.2  รายงานผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ รอบ 6 เดอืน 10 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่จากท่ีไดม้อบหมายให้11 

บุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปรับผิดชอบเกบ็ตวัช้ีวดัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบังานประกนัคุณภาพ 12 

เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและมีการปฏิบติัท่ีตรงกนั และทางกลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีฯ จึงไดก้ าหนดให้13 

ผูรั้บผิดชอบในแต่ละตวัช้ีวดักรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ในวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน 2553  14 

 ท่ีประชุมรับทราบ  15 

 16 

1.3 สรุปการด าเนินการจดัท าข้อสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 17 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  การจดัการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปใน18 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 มีจ านวน 19 รายวิชา ซ่ึงมีการจดัท าขอ้สอบทั้งส้ิน 16 รายวิชา  และไม่มีการสอบปลาย19 

ภาคจ านวน 3 รายวิชา คือ 1) รายวิชา 000132  2) รายวิชา 000142  3) รานวิชา 000163 มีจ านวนขอ้สอบท่ี20 

ด าเนินการจดัท าทั้งส้ิน 10,826 ชุด  ไดด้ าเนินการส่งขอ้สอบเรียบร้อยตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้ ซ่ึงการด าเนินการ21 

จดัท าขอ้สอบปลายภาคคร้ังน้ี มีการจา้งเหมาจดัท าส าเนาขอ้สอบ จา้งเหมานกัศึกษาและรถตูส่้งขอ้สอบ ท าใหล้ด22 

ภาระงานและจ านวนบุคลากรส านกัฯ ในการส่งขอ้สอบ 23 

               ท่ีประชุม รับทราบ  และผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเสนอใหผู้รั้บผิดชอบเร่ืองขอ้สอบ24 

จดัท า Work Flow การด าเนินการจดัท าขอ้สอบโดยน าขั้นตอนรับขอ้สอบคืนจากคณะมาใส่ในกระบวนการดว้ย 25 

 26 

1.4  รายงานรายวชิาที่ยงัไม่ได้ส่งเกรดและส่งเกรด 27 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจ วิชาการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางกลุ่มภารกิจวิชาการไดด้ าเนินการติดตามให้28 

ประธานแต่ละรายวิชาด าเนินการส่งเกรด โดยไดส่้งหนงัสือแจง้ก าหนดการส่งเกรดใหป้ระธานรายวิชาทราบ และ29 

รวบรวมน าเขา้คณะกรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปและคณะกรรมอ านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเพ่ือ30 

พิจารณา โดยรายวิชาท่ียงัไม่ไดส่้งเกรดและรายวิชาท่ีส่งเกรดแลว้ ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.4 31 

ท่ีประชุมรับทราบ  32 

 33 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  2/2553  เม่ือวนัท่ี  26   กมุภาพนัธ์  2553 34 

  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 35 

 36 



 3 
      หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 24 ค าวา่ “2552” แกไ้ขเป็น “2553” 1 

 2 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 3 

                3.1   ตดิตามแผนบริหารความเส่ียง ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2553 4 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  สืบเน่ืองจากการ5 

ประชุมคร้ังท่ี 1/2553 ไดแ้จง้แผนการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหแ้ต่ละกลุ่มภารกิจรับทราบและด าเนินการ เพ่ือ6 

รายงานความกา้วหนา้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 7 

 กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป 8 

 - ฐานขอ้มลูบุคลากร รอคียข์อ้มลูลง server  9 

 - จดัท ากระบวนงาน  บุคลากรส านกัฯ ไดท้ ากระบวนงานของแต่ละคนส่งผูช่้วย10 

ผูอ้  านวยการส านกัฯ เรียบร้อยแลว้ 11 

 - จดัท ากญุแจใหม่  ไดเ้ปล่ียนกญุแจหอ้งทุกกลุ่มภารกิจและหอ้งเรียนเรียบร้อยแลว้ และ12 

ไดท้ าการส่งคืนกญุแจเก่าทั้งหมดใหคุ้ณกาญนา เคา้ปัญญา เกบ็รักษาต่อไป 13 

 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

 - ฐานขอ้มลู e-learning และความปลอดภยัของฐานขอ้มลู อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 15 

 กลุ่มภารกิจวิชาการ 16 

 - การจดัการเรียนการสอน การส่งเกรด จ านวนหอ้งเรียน จ านวนอาจารยผ์ูส้อน อยูร่ะหวา่ง17 

ด าเนินการและรอเปิดเทอมจะท าหนงัสือขออาจารยผ์ูส้อนจากคณะอีกคร้ังหน่ึง   18 

 หากมีความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรคอยา่งไร จะน ามารายงาน ในท่ีประชุมบุคลากรส านกัฯ 19 

ประจ าเดือนในคร้ังต่อไป 20 

                ท่ีประชุมรับทราบ และผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเสนอใหก้ลุ่มภารกิจวิชาการน าขอ้มลู21 

มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปช่วยพิจารณา และสรุปเล่มส่งรอง22 

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  และในส่วนของกลุ่มภารกิจแผนและ23 

เทคโนโลยีสารสนเทศใหป้รึกษาหารือกบัฝ่ายการเงินเพ่ือหาบุคคลในการจา้งเหมาจดัท า e-learning ต่อไป 24 

 25 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 26 

                4.1   ตดิตามการด าเนินงานที่ค้างและยงัไม่ได้เบิกจ่ายเงนิ (โครงการ/ค่าสอน/ค่าตรวจข้อสอบ) 27 

           หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดด้ าเนินการจดัท าเอกสารเบิกจ่ายค่าสอน 28 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ส่งฝ่ายการเงินเพ่ือท าเบิกจ่ายเหลืออีกจ านวน 3 รายวิชา ส่วนค่าตรวจ29 

กระดาษค าตอบ ค่าตรวจขอ้สอบ และโครงการต่างๆ ไดส่้งเอกสารใหฝ่้ายการเงินครบเรียบร้อยแลว้ 30 

                ท่ีประชุมรับทราบ 31 

 32 

                4.2   ทบทวนการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2553 33 

           หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปโครงการตามแผน ยทุธศาสตร์ปี 34 

2553 มีโครงการท่ีไดด้ าเนินการตามแผนไปแลว้จ านวน 10 โครงการ ส่วนโครงการท่ียงัไม่ไดจ้ดักิจกรรมอีก 7 35 

โครงการ และระยะจดักิจกรรมท่ีตั้งไวจ้ะอยูป่ระมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทางฝ่ายการเงินกงัวลวา่จะทางกอง36 



 4 
คลงัก าหนดตอ้งเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553 จึงตอ้งการใหท่ี้ประชุมช่วยทบทวนระยะเวลาใน1 

การด าเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2553 อีกคร้ังหน่ึง  2 

               ท่ีประชุมพิจารณา และผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเสนอใหน้ า แผนยทุธศาสตร์ปี 2553 3 

มาทบทวนใหม่ โดยใหร้ะดบัผูบ้ริหารส านกัฯ จะนดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกคร้ังเพ่ือทบทวนแผนการใชเ้งินและการ4 

ด าเนินการจดัโครงการทั้งหมดต่อไป 5 

 6 

 7 

เลกิประชุมเวลา  13.55 น.            8 

 9 

 10 

                             .. ………………………………… 11 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 12 
  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม        13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
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รับรองรายงานการประชุมวนัที่  27  พฤษภาคม 2553 37 
 38 


