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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    10 / 2552 2 

วนัที่   26   พฤศจกิายน   2552 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน 7 

2. นางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  8 

3. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  9 

 4. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา 11 

 6. นางกาญจนา  เคา้ปัญญา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  12 

7. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  13 

 8. นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ  นกัสารสนเทศ  14 

9. นายณฐัพงษ ์  เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  15 

 10. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการการเงินและบญัชี 16 

11. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  17 

ผู้ไม่มาประชุม  18 

1. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ    (ลาพกัผอ่น) 19 

 20 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.15 น. 21 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  22 

 23 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  24 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดือน (28  ตุลาคม  – 25 พฤศจกิายน 2552) 25 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ26 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้27 

                     1.  การรายงานผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 28 

              มีนกัศึกษายื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 10 รายวิชา ทั้งส้ิน 69 คน ไดรั้บการ29 

เปล่ียนแปลงจากคณะกรรมการอ านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปแลว้จ านวน 7 คน ตรวจสอบแลว้ไม่เปล่ียนแปลง30 

ผลการเรียนจ านวน 16 คน และอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการตรวจสอบจ านวน 32 คน 31 

      2.  การรับสมคัรผู้ช่วยอาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 32 

              มีการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าจา้งผูช่้วยอาจารย ์ซ่ึงมีจ านวน 55 คน จาก 33 

16 รายวิชา ผูช่้วยอาจารยรั์บทราบภาระงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบติังานต่างๆ และมีการส่งรายงานผลการ34 

ปฏิบติังานทุกเดือน  35 
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                      3.  การจดัสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 1 

  ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 รายวิชาศึกษาทัว่ไปมีการจดัสอบ 15 2 

รายวิชา ในช่วงก าหนดวนัท่ี 21-25 ธนัวาคม 2552 และไดด้ าเนินการส่งบนัทึกขอ้ความแจง้ประธานทุกรายวิชา3 

เก่ียวกบัวนัก าหนดส่งขอ้สอบและส่งบนัทึกขอ้ความถึงคณะเพ่ือแจง้จ านวนผูเ้ขา้สอบและหอ้งสอบ เรียบร้อยแลว้ 4 

                      4.  การจดัตารางสอนตารางสอบ (มข.30) ปีการศึกษา 2553 5 

  เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน  2552 ไดด้ าเนินการจดัประชุมร่วมกบัประธานรายวิชาศึกษาทัว่ไป โดย6 

ส านกัฯไดแ้จง้จ านวนนกัศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 และแจง้นโยบายมหาวิทยาลยัท่ีใหจ้ดัตารางสอนแบบ 1.5  7 

ชัว่โมง และก าหนดใหแ้ต่ละรายวิชาแจง้ตารางสอนแบบใหม่ ภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 จะไดด้ าเนินการลง8 

ตารางสอนเพ่ือแจง้ทางคณะต่อไป โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 8 ท่าน 9 

ท่ีประชุมรับทราบ 10 

 11 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ12 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้13 

                      1.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร “การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2553” 14 

เม่ือวนัท่ี 16-17  พฤศจิกายน 2552  กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั15 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ “การเขียนโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ” เพ่ือให้16 

บุคลากรของส านกัฯ เขา้ใจวิธีการเขียนโครงการ และสามารถเขียนโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี17 

งบประมาณ 2553 ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของส านกัฯ และมีโครงการพร้อมท่ีจะด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยมี18 

วิทยากร คือ อ.ปรีชา  เครือวรรณ, รศ.ดร.เจียมจิต  แสงสุวรรณ  ผศ.เสาวลกัษณ์  สุขประเสริฐ เป็นผูช้ี้แนะโครงการ19 

และกิจกรรม โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมทั้งส้ิน 11 คน   20 

                     2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 21 

               -   ด้านบุคลากร 22 

  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 ไดส่้งหนงัสือถึงกองการเจา้หนา้ทีใหด้ าเนินการรับสมคัรบุคคล23 

เขา้ปฏิบติังานเป็นพนกังานมาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา  เลขประจ าต าแหน่ง 328 โดยรับ24 

สมคัรระหวา่งวนัท่ี  20 พฤศจิกายน - 9 ธนัวาคม 2552 25 

  เม่ือวนัท่ี  29-30  ตุลาคม 2552 และ 17-20 พฤศจิกายน ส านกัฯ ส่ง หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและ26 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้ฝึกอบรมหลกัสูตร “Multimedia for E-Learning Courseware” ซ่ึงจดัโดยบริษทั ดาดา้ 27 

อิเลิร์นน่ิง เพ่ือน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการท างาน สร้างความพร้อมและความมัน่ใจในการท างาน 28 

 เม่ือวนัท่ี  12-13 พฤศจิกายน 2552  ส านกัฯ ไดส่้งนางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เขา้ร่วม29 

ประชุม/สมัมนาเครือข่ายการประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงจดัโดยส านกังานประเมินและประกนั30 

คุณภาพ 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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            3.  งานพสัดุ  1 

                มีการขอเบิกวสัดุประจ าเดือนพฤศจิกายน 2552 เพ่ือใชส้ าหรับการเรียนการสอน และวสัดุใชใ้น2 

ส านกังาน  ตามใบเบิกเลขท่ี 003/53,004/53 จ านวนเงิน 30,363.00 บาท (สามหม่ืนสามร้อยหกสิบสามบาทถว้น)3 

ยอดเงินคงเหลือ 127,681.94 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนเจด็พนัหกร้อยแปดสิบเอด็บาทเกา้สิบส่ีสตางค)์ 4 
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      4.  งานสารบรรณ 6 

ส านกัฯ ไดรั้บ-ส่งหนงัสือประจ าเดือนพฤศจิกายน 2552  โดยมีจ านวนหนงัสือรับเขา้จ านวน    7 

130 เร่ือง และหนงัสือส่งออกจ านวน 208 เร่ือง  8 

     5.  รายงานการเบิกจ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2553 9 

ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสน10 

หา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) ใชไ้ปประจ าเดือนพฤศจิกายนจ านวน 155,361.66 บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนหา้พนัสามร้อย11 

หกสิบเอด็บาทหกสิบหกสตางค)์ คิดเป็น 1.09 % ยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 13,963,895.34 (สิบสามลา้นเก่แสนหก12 

หม่ืนสามพนัแปดร้อยเกา้สิบหา้บาทสามสิบส่ีสตางค)์ คิดเป็น 97.95 % 13 

     ท่ีประชุมรับทราบ  14 

 15 

1.2 เปลีย่นแปลงต าแหน่งปฏิบัตงิานบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป   16 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากส านกัฯไดใ้หน้างกาญจนา  17 

เคา้ปัญญา ไปปฏิบติัราชการในกลุ่มภารกิจวิชาการในเร่ืองตารางสอนตารางสอบ (มข. 30) ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 18 

2552 แต่เน่ืองจากขอ้ก าหนดการจา้งท่ีไดไ้วก้บัทางมหาวิทยาลยัเป็นหนา้ท่ีในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป19 

เพ่ือไม่ใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานและการเกบ็หลกัฐานเชิงประจกัษต์ามขอ้ก าหนดการจา้งมีปัญหา จึงให้20 

บุคคลดงักล่าวกลบัมาปฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปดงัเดิม โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 21 

เป็นตน้ไป 22 

ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี  28  ตุลาคม  2552  25 

      ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุม 26 

 27 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 28 

3.1   โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 29 

              ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  โครงการถอดบทเรียนการใช้30 

หลกัสูตรศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2548 เป็นโครงการท่ีตอ้งการทราบผลการท างานของหลกัสูตรพ.ศ. 2548 เป็นการวิจยั31 

การยอ้นเกบ็ขอ้มลู เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ท่ีใชห้ลกัสูตรรายวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2548 ครบเรียบร้อยแลว้  32 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ  33 

               ท่ีประชุมรับทราบ  34 

 35 



 4 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 1 

                4.1   ความคืบหน้าจากการศึกษาดูงานคณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 

           เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์จาก3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ใหศึ้กษาดูงานในเร่ือง e-Office เก่ียวกบังานประกนัคุณภาพซ่ึงเป็นการเกบ็ขอ้มลูโดยน า4 

ระบบ e-Office มาใชเ้พ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกดูขอ้มลู สามารถน าขอ้มลูยอ้นหลงัมาวิเคราะห์ได้5 

ทนัที และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความยินดีอยา่งยิ่งถา้ทางหน่วยงานใดตอ้งการน าฐานขอ้มลูน้ีไปประยกุตใ์ช ้6 

สามารถแจง้ทางคณะได ้แต่มีค่าใชจ่้ายในการใชง้าน 7 

                ท่ีประชุมรับทราบ 8 
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                4.2   ความคืบหน้าจากการศึกษาดูงานกองกจิการนักศึกษา 10 

           เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์จาก11 

กองกิจการนกัศึกษาใหศึ้กษาดูงานในเร่ือง e-Office เก่ียวกบัการรายงานขอ้มลูโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบติั12 

ราชการประจ าปี  เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการติดตามการใชง้บประมาณให้13 

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และสามารถรับทราบปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินโครงการ ซ่ึงทางส านกัฯ มีความ14 

สนใจท่ีจะน ามาปรับใชก้บัการรายงานการประชุมบุคลากรประจ าเดือน เพ่ือติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนท่ี15 

วางไว ้16 

                ท่ีประชุมรับทราบและมอบหมายใหก้ลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าขอ้มลูเร่ือง17 

ดงักล่าวไปด าเนินการและน าเสนอต่อท่ีประชุมในวนัท่ี 11-12  ธนัวาคม 2552 ต่อไป 18 

 19 

ระเบียบวาระที่ 5  อ่ืน ๆ 20 

 21 

 5.1   งานปีใหม่ 2552 22 

  ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 ฝ่ายวิชาการ23 

และวิเทศสมัพนัธ์ไดจ้ดังานแสดงความขอบคุณเน่ืองในวนัปีใหม่ ซ่ึงทางฝ่ายวิชาการฯ ไดใ้หศู้นย/์สถาบนั/ส านกัฯ 24 

เตรียมของขวญัส าหรับผูบ้ริหารและเตรียมการแสดงในการเขา้ร่วมในวนัดงักล่าว ส่วนทางส านกัฯจะจดัวนัท่ี 29 25 

ธนัวาคม 2552 โดยจะเป็นการสมัมนาจดัท ารายงานประจ าปี 2552 และงานปีใหม่ส านกัฯ ส่วนของขวญั ของท่ี26 

ระลึก และบตัรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) ใหก้ลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปรับผิดชอบ 27 

  ท่ีประชุมรับทราบ 28 

 29 

เลกิประชุมเวลา  12.18 น.            30 

 31 

                             .. ………………………………… 32 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 33 
  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 34 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  25 ธันวาคม  2552 35 


