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1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2554) 35 
 1.1.1 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 36 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ ประกัน37 
คุณภาพ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555   การบริหารความเสี่ยง  38 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  การจัดท ารายงานประจ าปี 2554 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี39 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 40 

1.1.2 กลุ่มภารกิจบริหาร 41 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน แจ้ง42 

การต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ของลูกจ้างชั่วคราว หารเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านพัสดุ43 

/ด าเนินการ.... 



 2 
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ลงทะเบียนคุมพัสดุและก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 
1.1 2 

1.1.3 กลุ่มภารกิจวิชาการ 3 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน การ4 

ส่งผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 และการยื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน5 
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 6 

ที่ประชุมรับทราบ  7 
 8 

1.2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 9 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท ารายงานการศึกษาดูงานการบริหาร10 

จัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 11 
ณ มหาวิทยาลัยฉือจี้ มหาวิทยาลัยซินหัว และมหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน  โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้สรุป12 
บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไว้ดังนี้ 1. อาจารย์ทุกคนต้องตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างบัณฑิตที่พึง13 
ประสงค์ให้กับประเทศชาติและจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ 2. การจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรต้อง14 
สอดแทรกการพัฒนาทางจิตใจเข้าไปในเนื้อหาของรายวิชา เพราะรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่เพียงพอที่จะหล่อหลอม15 
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. ผู้น าระดับสูงทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญในการ16 
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการฝึกนักศึกษาและบุคลากร เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร การแยกขยะและรี17 
ไซเคิล การประหยัดไฟฟ้า น้ าประปา การมีจิตอาสา ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และคณาจารย์และบุคลากรต้อง18 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา 4. กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาบางกิจกรรมอาจน ามา19 
เทียบเคียงเป็นหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ เช่น การปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่ได้รับการยอมรับ แต่ต้องมีการ20 
บริหารจัดการที่เป็นระบบ เช่น การขึ้นทะเบียนสถานที่ที่นักศึกษาสามารถไปเรียนได้โดยจัดเป็นหมวดหมู่ การเทียบเท่า21 
หน่วยกิต การก ากับติดตามประเมินผล และการจัดให้มีใบรับรองจากสถานที่ฝึก  22 

ที่ประชุมรับทราบ  23 
 24 

1.3 ผลการประชุมเรื่องตึกใหม่ 25 
  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 26 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และก ากับดูแลอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน โดยมีวาระ27 
การประชุม ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อมตึกในระยะรับประกัน 2. รายงานความก้าวหน้าในการ28 
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและตรวจรับครุภัณฑ์ของอาคารเรียนรวมฯ จากงานพัสดุ กองคลัง 3. ความพร้อมของห้องเรียน29 
ในการจัดการเรียนการสอนอาคารเรียนรวมฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการต่อไป 30 
  ที่ประชุมรับทราบ  31 
 32 

1.4 บุคลากรย้ายโอน 33 
  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ส่งหนังสือขอ34 
ทาบทามย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส านักวิชาศึกษาทั่วไป นางกาญจนา เค้าปัญญา เพื่อย้ายโอนไปปฏิบัติราชการ35 
ที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้น าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป คร้ังที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 36 
3 พฤศจิกายน 2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ย้ายโอนได้ และให้ด าเนินการตามประกาศ ก.บ.ม. 37 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2553) ต่อไป 38 
  ที่ประชุมรับทราบ 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

/1.5 ผลการ.... 



 3 
1.5 ผลการอนุมัติพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 25540 1 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่คณะ กรรมการบริหารงานบุคคลประจ า2 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติอัตรา3 
พนักงานมหาวิยาลัยและพนักงานราชการ อัตราใหม่จ านวน 55 อัตรา ในครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2554 ดัง4 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.5 5 
  ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 8 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 9 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 11 ค าว่า “ปิยพร  วิเศษศรี” แก้ไขเป็น “นางสาววิกาวี  จันทรสาขา” 10 
 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 18 ค าว่า “งานวิจัยเพื่อตอบตัวชี้วัด มีดังนี้ การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 11 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก12 
ภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 2.) ค ารับรอง13 
การปฏิบัติราชการ (กพร.) มี 2 ตัวชี้วัดคือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความพึงพอใจและความผาสุกของ14 
บุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ จะรับผิดชอบดูแลตัวชี้วัดทั้งหมด น าไปสู่งานวิจัยเพื่อ15 
พัฒนางานต่อไป” แก้ไขเป็น “เสนอให้มีการวิเคราะห์ผลการวิจัยทางผ่านมาและให้ด าเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ 16 
2555 ทั้งนี้ในภารวมรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนละประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประมวลงาน เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ 17 
2555 ต่อไป” 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 20 
 -ไม่ม-ี  21 
 22 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 23 

4.1  การเขียนค ารับรองการท างานของบุคลากร 24 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2555 จะต้องมีการจัดท า25 

ข้อก าหนดการจ้าง (TOR) ใหม่ ซึ่งในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 จะมีการลงนามโครงการและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ26 
ระหว่างผู้รับผิดชอบและผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้น าไปเขียนในข้อก าหนดการจ้าง (TOR) ด้วย ซึ่งรอง27 
ผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จะเป็นผู้ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่รายบุคคลต่อไป 28 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 29 
 30 

4.2  การขออนุมัติก าหนดต าแหน่งอัตราใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังที่ 1 31 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่กองแผนงาน ได้ให้คณะ/หน่วยงาน32 

จัดท าค าขออนุมัติก าหนดต าแหน่งอัตราใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ พนักงานองค์กรในก ากับ และ33 
ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังที่ 1 ซึ่งให้จัดล าดับความส าคัญ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและความ34 
จ าเป็นตามภารกิจ โดยน าส่งกองแผนงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 35 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบให้แต่ละกลุ่มภารกิจวิเคราะห์อัตราก าลัง ตามความจ าเป็นของ36 
ภาระงานที่แท้จริง  37 
 38 
เลิกประชุมเวลา  15.20  นาฬิกา            39 
                                                                                ….…………….……………………. 40 

  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 41 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  42 

รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 43 



 4 
     1 


