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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 
คร้ังที่    5/2554 3 

วันพฤหัสบดีที ่4 สิงหาคม 2554 4 
ณ  ห้อง GE Service Unit ส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

*************************************** 6 
ผู้มาประชุม 7 
 1. รองศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ประธาน  8 
 2. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ 9 

3. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  10 
 4. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  11 

5. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์  นักวิชาการศึกษา 12 
 6. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  13 

7. นางสาวชญานิศค์  สิทธิ   นักวิชาการศึกษา 14 
8. นางสาวระพีพรรณ  เพ็ญสุวรรณ  นักวิชาการศึกษา  15 
9. นางสาวณัฐณิชา  แสนสุรินทร์  นักวิชาการศึกษา  16 
8. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร    เลขานุการ  17 

 18 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการ) 19 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 20 
 2. นางจินตนา  กนกปราน   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 21 

3. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  22 
4. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  23 

 5. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  24 
 6. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  25 
 7. นางสาวยุพิน  งามเนตร์   นักวิชาการศึกษา  26 

8. นางสาวปิยพร  วิเศษศรี   นักวิชาการศึกษา  27 
 28 
เร่ิมประชุม  เวลา  13.30 น. 29 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  32 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2554) 33 
1.1.1 กลุ่มภารกิจบริหาร 34 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน35 

พัฒนาบุคลากร ด้านการเจ้าหน้าที่  ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน36 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 37 

 1. 1.2 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 38 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ ประกัน39 

คุณภาพ  ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้านการประกันคุณภาพ การจัดท ารายงานประจ าปี  ระบบฐานข้อมูล e-Office 40 
และการพัฒนาเว็บไซต์ส านักวิชาศึกษาทั่วไปสู่ระดับสากล  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 41 
1.1 42 

/ที่ประชุมรับทราบ.... 



 2 
ที่ประชุมรับทราบ  และประธานที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเร่ือง ฐานข้อมูล e-Office ด้านการเงิน 1 

หัวหน้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพรับไปหารือกับผู้พัฒนาระบบ 2 
 3 

1.2 การเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2554 4 
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดจัดงานสัปดาห์5 
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ซึ่งทางส านักวิชาศึกษาทั่วไปจะเข้าร่วม6 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เวลา 08.30 น. 7 
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมีบุคลากรส านักฯ เข้าร่วมพิธี จ านวน 8 คน 8 
  ที่ประชุมรับทราบ   9 
 10 

1.3 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 11 
   ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรอง12 
ศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร เป็นประธานกลุ่ม ได้ด าเนินการจัดโครงการ ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้13 
ชุมชนเป็นฐาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554  โดยเชิญวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนต าบลศิลา และมีนักศึกษาเข้า14 
ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการดังกล่าว 15 
  ที่ประชุมรับทราบ  16 
 17 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  4/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 18 
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 4/2554 เมื่อวัน19 
ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 22 
 3.1 ผลการด าเนินงานการจัดท าข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 23 

 นางสาวระพีพรรณ  เพ็ญสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมใน24 
คราวประชุมคร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  ที่แจ้งให้บุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปทราบเก่ียวกับการ25 
เตรียมความพร้อมการจัดท าข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 หลังจากด าเนินการจัดสอบแล้ว พบ26 
ข้อผิดพลาดในรายวิชา 000 170 การคิดขั้นสูง 27 

 ที่ประชุมรับทราบ  แล้วมีมติเห็นชอบ ให้กลุ่มภารกิจวิชาการชี้แจงในการประชุมบุคลากรส านักวิชา28 
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2554  29 
 30 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 31 

4.1  โครงการ “999...วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง 999...Khon Kaen Green Day”    32 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคี33 

เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น มีแนวคิดที่จะ34 
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้อยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นจังหวัดต้นแบบสีเขียวของอนุ35 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยการจัดท าโครงการ “999...วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง 999... Khon Kaen Green Day”   36 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 37 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัด38 
ขอนแก่น ส่วนรายละเอียดในกิจกรรมและสถานที่ในการปลูกต้นไม้ มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ คือ คุณจักรินทร์  39 
ศิลารัตน์ และคุณภัสราภรณ์  พรหมเทพ  40 
 41 
 42 
 43 

/4.2 ความคืบหน้า.... 



 3 
            4.2 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ส าหรับอาคารใหม่  1 
           นางกาญจนา เค้าปัญญา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ส าหรับอาคารใหม่ ใน2 
ปีงบประมาณ 2553-2554 โดยแยกเป็น ครุภัณฑ์จ้างเหมา ปีงบประมาณ 2553 ครุภัณฑ์จ้างเหมา ปีงบประมาณ 2554 3 
จ้างเหมาขนย้าย และจ้างเหมาขนย้ายพร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,365,600.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหม่ืนห้าพัน4 
หกร้อยบาทถ้วน) 5 
          ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 6 
  7 
 8 
เลิกประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา            9 
 10 
 11 

                         ….…………….……………………. 12 
  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 13 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      14 


