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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    9/2554 2 
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
*************************************** 5 

ผู้มาประชุม 6 
 1. รองศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ประธาน  7 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 8 
 3. นางจินตนา  กนกปราน   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 9 

4. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  10 
 5. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  11 
 6. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  12 

7.นางสาวสุนิสา  อ่อนตา   นักวิชาการศึกษา  13 
8. นางสาวธัญญาพร  ก่องขันธ์  นักวิชาการศึกษา  14 
9. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม  นักวิชาการศึกษา  15 
10. นางสาวอรฤดี  ศรีเสน   นักวิชาการศึกษา 16 

 11. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ  17 
 12. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  18 

13. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  19 
14. นางสาวภิญญดา  อันสนั่น  นักวิชาการศึกษา  20 
15. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร    เลขานุการ  21 
 22 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการ) 23 
1. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  24 
2. นางสาววิกาวี  จันทรสาขา  นักวิชาการศึกษา  25 

  3. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ  26 
4. นางสาวพัชราพรรณ  จันทกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         27 
5. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  28 
6. นางสาวยุพิน  งามเนตร์   เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  29 
                                                     30 

เร่ิมประชุม  เวลา  14.30 น. 31 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  34 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธ.ค. 2554) 35 
 1.1.1 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 36 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ ประกัน37 
คุณภาพ ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ วิจัยสถาบัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 38 
2555  39 

1.1.2 กลุ่มภารกิจบริหาร 40 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับ การ41 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ด าเนินการเก่ียวกับ การรับ-การจ่ายพัสดุ 42 
ลงทะเบียนคุมพัสดุและก าหนดเลขรหัสประจ าครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555 และปัญหาอุปสรรคที่พบ43 

/ลงทะเบียน.... 



 2 
คือ ขั้นตอนผู้ขอเบิกวัสดุที่ไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ควรมีการส่งแบบฟอร์มขอจัดซื้อ กรณีพิเศษล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 1 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 2 

1.1.3 กลุ่มภารกิจวิชาการ 3 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน 4 

ระบบทะเบียนรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียนที่ประสบปัญหา ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอน 5 
การประเมินการสอนของอาจารย์ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 6 

ที่ประชุมรับทราบ  7 
 8 

1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนที่มุ่งสู่คุณภาพ 9 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ระหว่างวันที่ 23-25 10 

พฤศจิกายน 2554 ณ ภูวิวล์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 คน วิทยากร 2 คน 11 
งบประมาณที่ใช้ 62,941 บาท (หกหม่ืนสองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) การด าเนินโครงการได้มอบหมายให้บุคลากร12 
ที่รับผิดชอบโครงการจัดท า (ร่าง) และให้ไปน าเสนอโครงการ โดยมีวิทยากรและบุคลากรร่วมกันวิพากษ์และให้13 
ข้อเสนอแนะ 14 

ที่ประชุมรับทราบ  15 
 16 

1.3 การจัดซื้อเก้าอี้ 17 
  นางกาญจนา เค้าปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักวิชาศึกษา18 

ทั่วไปได้ย้ายมาที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน ทั้ง 3 กลุ่มภารกิจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบ19 
พบว่าเก้าอี้ชุดประชุมมีการช ารุดและขาดแคลนเป็นจ านวนมาก จึงเห็นสมควรให้งานพัสดุ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป จัดซื้อ20 
เก้าอี้ส าหรับห้องประชุมส านักฯ จ านวน 30 ตัว และห้องประชุมกลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ จ านวน 12 ตัว 21 
  ที่ประชุมรับทราบ  22 
 23 
 24 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  8/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 25 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 26 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 19 ค าว่า “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ” แก้ไขเป็น “หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผน27 
และประกันคุณภาพ” 28 

  29 
ระเบียบวาระที่ 3   30 

 -ไม่มี- 31 
 32 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 33 
4.1  การเปลี่ยนแปลงงบเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555 34 

นางกาญจนา เค้าปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2555 ทาง35 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้รับจัดสรรงบลงทุน ในส่วนของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไมค์ลอยแบบไร้สาย  จ านวน 36 
389,000 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) จะมีการขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์เป็นครุภัณฑ์ส านักงาน 37 
เนื่องจากว่าครุภัณฑ์ไมโครโฟนติดหน้าอกทางฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดซื้อให้เรียบร้อยแล้ว 38 
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555 39 

ที่ประชุมพิจารณา  แล้วมีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงได้ และส ารวจว่าในงบประมาณที่จะ40 
เปลี่ยนแปลงนั้น แต่ละกลุ่มภารกิจมีความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์อะไรบ้างตามวงเงินที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง  41 

 42 
 43 

/4.2 การจัดหา.... 



 3 
4.2  การจัดหาผู้รับผิดชอบ ปิด-เปิด ห้องเรียนอาคารเดิม 1 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งที่ประชุมว่า จากที่ได้มอบหมายให้คุณจักรินทร์ ศิลารัตน์2 
ด าเนินการจัดหาผู้มารับผิดชอบเปิด-ปิด และดูแลโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคารเดิม ซึ่งบัดนี้การจัดหาผู้มารับผิดชอบ3 
เรียบร้อยแล้ว คือ นางสาวพัชราภรณ์  กรมวังก้อน โดยเร่ิมปฏิบัติงานวันที่ 2 ธันวาคม 2554 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ4 
พิจารณา   5 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ 6 
 7 

 4.3 โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการมอบความรับผิดชอบให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้8 
ประสานงานรายวิชา 9 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งที่ประชุมว่า จากค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 7402/2554 10 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เร่ือง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชา ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ภาค11 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงาน12 
รายวิชาไว้ชัดเจน ซึ่งทางส านักฯ มีความต้องการให้โครงการจัดการความรู้ (KM) เร่ือง แนวทางการมอบความรับผิดชอบ13 
ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชาที่มีความชัดเจน โดยคัดเลือกรายวิชาที่มีการบริหารจัดการที่ดีน ามา14 
เป็นแบบอย่าง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   15 

ที่ประชุมพิจารณา  แล้วมีมติเห็นชอบ ให้กลุ่มภารกิจวิชาการน าเร่ืองดังกล่าวไปศึกษารายละเอียด16 
เพิ่มเติมต่อไป 17 
 18 
เลิกประชุมเวลา  15.20  นาฬิกา            19 
 20 
                                                                                21 

  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 22 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      23 
 24 
 25 

รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2555 26 


