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 2 
 ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ทางกองการเจา้หนา้ท่ีส่งแบบสรุปผล1 

การประเมินการปฏิบติังานของบุคลากร สงักดัส านกังานอธิการบดี ปฏิบติังานท่ีส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าปี2 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 11 คน มีบุคลากรท่ีไดรั้บผลการประเมินระดบัดีเด่น จ านวน 6 คน โดยผูท่ี้ได้3 

คะแนนประเมินสูงสุด แยกเป็นประเภทขา้ราชการ คือ นางจินตนา กนกปราน และประเภทพนกังานมหาวิทยาลยั 4 

คือ นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ ซ่ึงทางส านกัฯ จะมอบใบประกาศเกียรติคุณใหใ้นวนัเล้ียงปีใหม่ 5 

 ท่ีประชุมรับทราบ  6 

 7 

1.2 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิ (ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม – 5 พฤศจกิายน 2553) 8 

1.2.1 กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 9 

ด้านการเจ้าหน้าที่ 10 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางกองการเจา้หนา้ท่ีประกาศ11 

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก มหาวิทยาลยัขอนแก่น คร้ังท่ี 1/2553 โดยส านกัฯ มีต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 12 

พนกังานมหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้จ านวน 1 อตัรา สอบขอ้เขียน วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2553 และประกาศ13 

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553  และส่งเอกสารการพิจารณาการจ่ายเงิน14 

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานเพ่ิมประจ าปี ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2553 และทางส านกัฯ 15 

ไดส่้งบุคลากรจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ และนางสาวธรรมชาติ  ธงชยัไตรวฒัน ์ 16 

ด้านสารบรรณ 17 

   หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  มีการปฏิบติังานการรับ -ส่ง 18 

หนงัสือดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2553 โดยแยกเป็นจ านวนหนงัสือ19 

รับ 95 เร่ือง และจ านวนหนงัสือส่ง 243 เร่ือง     20 

      ด้านการเงนิ 21 

  นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ใน22 

ปีงบประมาณ 2554 ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 255 4 ทั้งส้ิน 16,000,000.00 (สิบหกลา้นบาทถว้น) 23 

เดือนตุลาคมใชไ้ปทั้งส้ิน จ านวน 213,884.89 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนสามพนัแปดร้อยแปดสิบส่ีบาทแปดสิบเกา้24 

สตางค)์ และยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 15,909,132.11 บาท (สิบหา้ลา้นเกา้แสนเกา้พนัหน่ึงร้อยสามสิบสองบาทสิบ25 

เอด็สตางค)์ ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 26 

                                   ด้านพสัดุ 27 

นางกาญจนา  เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ใน28 

ปีงบประมาณ 2554 ทางส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือครุภณัฑท์ั้งส้ิน 1,640,600.00 บาท (หน่ึง29 

ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนหกร้อยบาทถว้น) โดยแยกเป็นครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน  794,000 บาท (เจด็แสนเกา้หม่ืนส่ีพนั30 

บาทถว้น) และครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 846,600 บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัหกร้อยบาทถว้น) ดงัเอกสาร31 

ประกอบวาระการประชุม 1.2 32 

ท่ีประชุมรับทราบ  33 

          34 

 35 

      36 



 3 
1.3.2 กลุ่มภารกจิวชิาการ  1 

   หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี 2 

   - การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 3 

มีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนส ารองท่ีนัง่ จ านวน 696 ราย โดยมีการเพ่ิมกลุ่มการเรียนเพ่ิม 5 กลุ่มการเรียน ในรายวิชา 4 

000 112 และรายวิชา 000 172   5 

   - การด าเนินการเก่ียวกบัผูช่้วยอาจารย ์ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 โดย6 

ด าเนินการรับสมคัรระหวา่งวนัท่ี 1-15 ตุลาคม 2553 โดยประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นผูช่้วยอาจารย์7 

ทั้งส้ิน 65 คน จากรายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 19 รายวิชา และจดัปฐมนิเทศผูช่้วยอาจารยเ์ม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553           8 

   - การจดัการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 9 

2553 ไดจ้ดัท าค าสัง่แต่งตั้งอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ทั้งส้ิน 10 

137 คน และจดัท าการขออนุมติัอาจารยพิ์เศษรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 โดย11 

แยกเป็นอาจารยพิ์เศษภายใน จ านวน 30 คน จาก 9 รายวิชา และอาจารยพิ์เศษภายนอก จ านวน 27 คน จาก 7 12 

รายวิชา 13 

   - การส่งผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 14 

สามารถด าเนินการประกาศผลการเรียนแลว้ จ านวน 9 รายวิชา อยูร่ะหวา่งด าเนินการรอผลการพิจารณาจากคณะ15 

กรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปและคณะกรรมการอ านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 7 รายวิชา และ16 

ยงัไม่ไดด้ าเนินการส่งผลการเรียน จ านวน 3 รายวิชา คือ รายวิชา 000 111, 000 112 และ 000 141    17 

ท่ีประชุมรับทราบ  18 

 19 

 1.3.3 กลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ  20 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ดงัต่อไปน้ี 21 

  - เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553 ไดร้ายงานขอ้มลูความเส่ียงต่อทางมหาวิทยาลยัขอนแก่น  22 

  - เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2553 ด าเนินการจดัประชุมเพ่ือน าเสนอความกา้วหนา้โปรแกรม 23 

e-Office คร้ังท่ี 1 โดยมีความกา้วหนา้ของระบบฐานขอ้มลูประมาณ 60% 24 

  - เม่ือวนัท่ี 15-17 ตุลาคม 2553 ไดจ้ดัสมัมนาเร่ือง “การพฒันาการจดัการเรียนการสอน25 

วิชาศึกษาทัว่ไป สู่ความเป็นเลิศ” ณ ทะเลหมอกรีสอร์ท จงัหวดัปราจีนบุรี มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 12 คน  26 

  - เม่ือวนัท่ี  21 ตุลาคม 2553 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดป้ระชุมเพ่ือ27 

จดัท าแผนปฏิบติัราชการกลุ่มภารกิจและแผนปฏิบติัราชการรายบุคคล 28 

ท่ีประชุมรับทราบ 29 

 30 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  7/2553 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2553 31 

  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มี มติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 32 

 หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 32 หลงัค าวา่ “จากคณะวิทยาศาสตร์ ” เพ่ิมเติมเป็น “เพ่ือท าหนา้ท่ีรอง33 

ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปฝ่ายวิชาการ สอนและบริหารงานวิชาการ” 34 

 หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 32 หลงัค าวา่ “จากคณะเกษตรศาสตร์” เพ่ิมเติมเป็น “เพ่ือมาร่วมสอนรายวิชา35 

ศึกษาทัว่ไปและบริหารงานการจดัการเรียนการสอน” 36 



 4 
 หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 35 ค าวา่ “จากาย” แกไ้ขเป็น “จากราย” 1 

 หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 26 ค าวา่ “ประเดือน” เพ่ิมเติมเป็น “ประจ าเดือน” 2 

 หนา้ท่ี 4 บรรทดัท่ี 6 ค าวา่ “โครงสร้างการบริหารรายวิชา ” แกไ้ขเป็น “โครงการการบริหาร3 

รายวิชา” 4 

  5 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 6 

3.1 แนวทางแก้ไข OFI จากการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2553 7 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ไดใ้หบุ้คลากรจดัท า8 

กระบวนงานท่ีก าหนดแนวทางการแกไ้ข OFI ในปี 2554 ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์องส านกัฯ  9 

เรียบร้อยแลว้ แต่อยากทราบความชดัเจนทางส านกัฯ ในการเลือกการประกนัคุณภาพในปี 2554 ระบบใดระหวา่ง 10 

ระบบ PMQA กบัระบบ ECPE เพ่ือจะไดก้ าหนดตวัช้ีวดัและผูรั้บผิดชอบต่อไป 11 

                ท่ีประชุมรับทราบ 12 

 13 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 14 

4.1 ความรับผดิชอบของบุคลากรโครงการแผนยุทธศาสตร์ ปี 2554 15 

  ผูช่้วยผู ้อ  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการด าเนินการจดั โครงการ16 

สมัมนาจดัท าแผน 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2554 ท่ีผา่นมา  ไดมี้การจดัประชุมเพ่ือ17 

ก าหนดผูรั้บผิดชอบโครงการ งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 18 

โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ ปี 2554 เรียบร้อยแลว้ ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 19 

         ท่ีประชุม พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ  โดยใหผู้รั้บผิดชอบโครงการจดัท า (ร่าง) โครงการตาม20 

แบบฟอร์มดงัเช่นปีท่ีผา่นมา เพ่ือรวบรวมเป็นรูปเล่มในการใชอ้า้งอิงต่อไป 21 

 22 

                4.2   การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 23 

           ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ได้24 

ประชุมจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2554 ซ่ึงไดข้อ้มลูความเส่ียงจากทุกกลุ่มภารกิจ เพ่ือใช้25 

เป็นแนวทางในการด าเนินงานในการป้องกนัและควบคุมความเส่ียงในดา้นต่างๆ ต่อไป 26 

         ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบ 27 

 28 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ 29 

                  5.1   โครงการปันไออุ่นให้น้อง 30 

            ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ โครงการปันไออุ่นใหน้อ้งท่ีทางส านกัฯ 31 

ไดจ้ดัข้ึนทุกปีนั้น ในปีน้ีตอ้งการใหมี้รูปแบบคลา้ยๆ กบับณัฑิตวิทยาลยั โดยใหเ้ลือกจากชุมชนท่ีส านกัฯ ไดใ้ห้32 

นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นการตอบแทนชุมชนท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ส านกัฯ ในการจดัการเรียน33 

การสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 34 

    ท่ีประชุมรับทราบ และผูอ้  านวยการส านกัฯ มอบหมายให ้นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ นาย35 

จกัรินทร์  ศิลารัตน ์นางกาญจนา  เคา้ปัญญา เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการดงักล่าว  36 



 5 
          1 

 5.2   งานเลีย้งปีใหม่ 2 

            ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ งานเล้ียงปีใหม่ในปีน้ีอยากใหท้าง3 

ส านกัฯ จดัวนัเดียวกบัท่ีจดัโครงการปันไออุ่นใหน้อ้ง โดยเชิญคณะกรรมการบริหารส านกัฯและบุคลากรทุกท่าน4 

เขา้ร่วม ส่วนรูปแบบในการจดังานและสถานท่ีใหบุ้คลากรช่วยกนัพิจารณาแสดงความคิดเห็น เพราะเป็นงานท่ีจดั5 

ใหเ้พ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน และของขวญัท่ีจะมอบใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวิชาศึกษาทัว่ไปและ6 

คณบดีทุกท่านไดจ้ดัเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้    7 

    ท่ีประชุมรับทราบ   8 

    9 

เลกิประชุมเวลา  16.50 น.            10 

 11 

                             .. ………………………………… 12 
  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 13 
   ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม      14 


