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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    11 / 2552 2 

วนัที่   25  ธันวาคม   2552 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ  ช้ัน 2 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. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ     15 

10. นายณฐัพงษ ์  เพชรดีทน นกัวิชาการศึกษา  16 

 11. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการการเงินและบญัชี 17 

12. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  18 

 19 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.15 น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  23 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (26 พฤศจกิายน – 23 ธันวาคม 2552) 24 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ25 

วชิาการและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้26 

                     1.  โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวชิาศึกษาทั่วไป 27 

เม่ือวนัท่ี 8-9  ธนัวาคม 2552  กลุ่มภารกิจวิชาการไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการ28 

จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป กิจกรรมคร้ังท่ี 1 “แนวทางพฒันาการบริหารการจดัการเรียนการ29 

สอนวิชาศึกษาทัว่ไปสู่ความเป็นเลิศ ” เพ่ือใหง้านบริการการศึกษาของคณะวิชามีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรวิชา30 

ศึกษาทัว่ไปและสามารถใหค้ าแนะน าในการเลือกรายวิชาศึกษาทัว่ไปบรรจุลงในหลกัสูตร และสร้างเครือข่ายความ31 

ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป ผลการด าเนินงานมีเจา้หนา้ท่ีจากงานบริการวิชาการของคณะ32 

และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 20 คน ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 67,190 บาท (หกหม่ืนเจด็พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบบาท33 

ถว้น)  34 

 35 
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      2.  โครงการวจิยัช้ันเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น 1 

เม่ือวนัท่ี 18  ธนัวาคม 2552  กลุ่มภารกิจวิชาการไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการระยะท่ี 1 จดั2 

โครงการวิจยัชั้นเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทราบ3 

วิธีการ แนวทางและขั้นตอนการท าวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดบ้รรลุ4 

ตามจุดประสงคข์องการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานมีอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาศึกษาทัว่ไปใหค้วามสนใจเขา้ร่วม5 

รับฟัง ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 5,850 บาท (หา้พนัแปดร้อยหา้สิบบาทถว้น)  6 

ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรน าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการมาวางแผนและปรุงปรับ 7 

 8 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ9 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้10 

                      1.  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป (Happy Work  Place)  11 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552  กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการ12 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป (Happy Work  Place) กิจกรรมคร้ังท่ี 1 : ปันรักปันไออุ่น13 

จากพ่ีใหน้อ้ง (Happy Heart, Happy Society)  เพ่ือใหบุ้คลากรของส านกัฯ มีความสามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ ่และ14 

เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาองคก์รต่อไป ผลการด าเนินงานบุคลากรส านกัฯไดช่้วยกนับริจาคส่ิงของและ15 

หนงัสือใหก้บันอ้งๆ ท่ีดอ้ยโอกาสในชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ  มีบุคลากรเขา้ร่วมทั้งส้ิน 11 คน    16 

                      2.  โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในการรองรับการผลติบัณฑิตด้านวชิา17 

คน  18 

เม่ือวนัท่ี 24  ธนัวาคม 2552  กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการจดั โครงการ19 

พฒันาบุคลากรเพ่ือพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในการรองรับการผลิตบณัฑิตดา้นวิชาคน กิจกรรมคร้ังท่ี 1 : อบรม20 

การใชร้ะบบฐานขอ้มลู e-Office เพ่ือใหบุ้คลากรของส านกัฯ เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจและเพ่ิมสมรรถนะใน21 

การปฏิบติังาน ผลการด าเนินงานบุคลากรส านกัฯ ไดรั้บทราบระบบฐานขอ้มลูและเมนูต่างๆ ในการใชง้าน แต่ยงั22 

ไม่ไดท้ดลองใช ้เน่ืองจากยงัไม่ไดล้งฐานขอ้มลูในระบบใหเ้รียบร้อย มีบุคลากรเขา้ร่วมทั้งส้ิน 12 คน โดยใช้23 

งบประมาณทั้งส้ิน 400 บาท (ส่ีร้อยบาทถว้น)    24 

     3.  โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เพือ่สุขอนามยัและส่ิงแวดล้อมที่ด ี25 

  เม่ือวนัท่ี 24  ธนัวาคม 2552  กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดจ้ดัประชุม โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์26 

เพ่ือสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี คร้ังท่ี 1 ผลการด าเนินงานมีการพิจารณากรอบการด าเนินงานตามกิจกรรมยอ่ย 27 

โดยมอบหมายผูรั้บผิดชอบประสานงานในเร่ืองขอ้มลูท่ีจะใชใ้นงานจดัซ้ือ จดัจา้งในโครงการ มีการแต่งตั้ง28 

คณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทศันฯ์ และขออนุมติังบประมาณในการจดัโครงการจ านวน 300,000 บาท 29 

(สามแสนบาทถว้น) เรียบร้อยแลว้  30 

     4.  รายงานการเบิกจ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2553 31 

ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสน32 

หา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) ใชไ้ปประจ าเดือนธนัวาคมจ านวน 916,710.16 บาท (เกา้แสนหน่ึงหม่ืนหกพนัเจด็ร้อยสิบ33 

บาทสิบหกสตางค)์ คิดเป็น 4.86 % ยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 13,202,546.84 (สิบสามลา้นสองแสนสองพนัหา้ร้อยส่ี34 

สิบหกบาทแปดสิบส่ีสตางค)์ คิดเป็น 94.18 % 35 
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  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรน าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการมาวางแผนและปรุงปรับ 1 

 2 

1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้3 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานใน4 

รอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้5 

                      1.  โครงการจดัท า e-Learning  รายวชิาศึกษาทั่วไป (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 6 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อท่ีประชุมความวา่ คณะกรรมการ7 

พฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป ปีการศึกษา 2552 ไดก้ าหนดขอบเขตเง่ือนไขท่ีจะระบุในประกาศ มีดงัน้ี 8 

การจดัสรรงบประมาณ องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมีใน  e-Learning ท่ีจะพฒันา แนวทางในการตรวจสอบและ9 

รายงานความกา้วหนา้ โดยประกาศฉบบัน้ีจะอิงกบัประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 1338/2551 เร่ือง 10 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการใชง้านและการจดัการเรียนการสอนดว้ยระบบ  e-Learning ส าหรับการศึกษาใน11 

ระบบ  โดยโครงการจดัท า e-Learning ฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณปี 2552 จ านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 12 

และงบประมาณปี 2553 จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) รวมงบประมาณท่ีไดรั้บทั้งส้ิน 800,000 บาท 13 

(แปดแสนบาทถว้น) 14 

ท่ีประชุมรับทราบ 15 

 16 

1.2 ผลการพฒันา/ฝึกอบรมของบุคลากร 17 

1.2.1 การฝึกอบรมหลกัสูตร “Multimedia for E-Learning Courseware” 18 

    เม่ือวนัท่ี  17-20 พฤศจิกายน 2552 ส านกัฯ ส่ง นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์เขา้ร่วมการอบรม19 

หลกัสูตร “Multimedia for E-Learning Courseware” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นเทคนิค 20 

วิธีการ ในการพฒันา Courseware ท่ีไดม้าตรฐาน SCROM ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าความรู้ท่ีไดม้า21 

ประยกุตก์บัการท างานในดา้นการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตร พ.ศ.2552 ซ่ึงจดัโดย 22 

ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรใหผู้รั้บผิดชอบเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( KM) จดัเวทีเพ่ือ23 

น าเสนอใหบุ้คลากรส านกัฯไดรั้บทราบดว้ย 24 

 25 

1.2.2 การพฒันาบุคลากรเร่ือง “การบริหารส านักงานยุคใหม่” 26 

 เม่ือวนัท่ี  3-4 ธนัวาคม 2552 ส านกัฯ ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นางจินตนา  กนกปราน 27 

นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ   เขา้ร่วมโครงการ28 

พฒันาบุคลากรผูป้ฏิบติังานในส านกังาน เร่ือง การบริหารส านกังานยคุใหม่  เพ่ือใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ดา้นกล29 

ยทุธ์ในการบริหาร และการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) ท่ีมีความกา้วหนา้ในการจดัเกบ็ขอ้มลู ซ่ึงจดั30 

โดย คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  31 

ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรใหผู้รั้บผิดชอบเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( KM) จดัเวทีเพ่ือ32 

น าเสนอใหบุ้คลากรส านกัฯไดรั้บทราบดว้ย 33 

 34 

 35 
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1.3 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 

1.3.1 อวยพรท่านอธิการบด ีรองอธิการบดฝ่ีายวชิาการฯ และคณบดทุีกคณะ 2 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปรายงานต่อท่ีประชุมวา่ ส านกัฯ จะไปร่วมอวยพรปีใหม่ท่าน3 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดีทุกคณะ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552  และ ไดจ้ดัเตรียมของขวญัท่ีจะ4 

น าไปอวยพรปีใหม่เรียบร้อยแลว้ 5 

               ท่ีประชุมรับทราบ 6 

1.3.2 การร่วมงานกบัฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 7 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปรายงานต่อท่ีประชุมวา่ วนัท่ี 28  ธนัวาคม 2552 ส านกัฯ จะไป8 

ร่วมงานเล้ียงขอบคุณและน าเสนอผลงานท่ีผา่นมาในปี 2552  จดัโดยฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์  ไดส่้งของขวญั9 

ส าหรับผูบ้ริหารจ านวน 1 ช้ิน และบุคลากรส านกัฯ ไดจ้ดัเตรียมการแสดงเรียบร้อยแลว้ 10 

ท่ีประชุมรับทราบ 11 

1.3.3 การจดังานของส านักวชิาศึกษาทั่วไป 12 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปรายงานต่อท่ีประชุมวา่  ส านกัฯ จะจดังานเล้ียงขอบคุณคณะ13 

กรรมการบริหารส านกัฯ และบุคลากร วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 เวลา 18.00 น. หลงัเสร็จส้ินโครงการสมัมนาการ14 

จดัท ารายงานประจ าปี 2552 ณ อินเตอร์รีสอร์ท อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ของขวญั ของรางวลั และอุปกรณ์15 

ในการตกแต่งสถานท่ีจดัเตรียมเรียบร้อยแลว้ 16 

ท่ีประชุมรับทราบ 17 

1.3.4 การส่งบัตรอวยพร 18 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปรายงานต่อท่ีประชุมวา่  การส่งบตัรอวยพรส าหรับผูบ้ริหารและ19 

คณบดีทุกคณะไดจ้ดัส่งเรียบร้อยแลว้ โดยใชบ้ตัรอวยพรท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัท าข้ึน ส่วนของอาจารยผ์ูส้อน20 

รายวิชาศึกษาทัว่ไปบตัรอวยพรและจุลสารศึกษาทัว่ไปเตรียมพร้อมเรียบร้อยแลว้ รอในส่วนของวารสารศึกษา21 

ทัว่ไปโรงพิมพจ์ะจดัส่งภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552   22 

ท่ีประชุมรับทราบ 23 

 24 

1.4 การเซ็นรับรองผลการปฏิบัตงิาน 25 

 เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ไดด้ าเนินการจดัส่งรายงาน ก.พ.ร. 26 

เม่ือวนัท่ี  22 ธนัวาคม 2552 เรียบร้อยตามก าหนดระยะเวลา 27 

ท่ีประชุมรับทราบ 28 

 29 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  10/2552  เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2552  30 

       ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มี มติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 31 

- หนา้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 12  ค าวา่ “นกัวิชาการศึกษา” แกไ้ขเป็น “เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป” 32 

- หนา้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 19 เพ่ิมเติมค าวา่ “ลาพกัผอ่น” 33 

- หนา้ท่ี 4  บรรทดัท่ี  35  ค าวา่ “ผูจ้ดรายงานการประชุม ” แกไ้ขเป็น “ผูจ้ดบนัทึกรายงานการ34 

ประชุม” 35 



 5 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 1 

                3.1   การท าลายข้อสอบ 2 

           นางกาญจนา  เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากการสอบถามขอ้มลู3 

การท าลายขอ้สอบจากสถาบนัภาษาและคณะมนุษยศาสตร์ฯ สรุปไดว้า่ตอ้งด าเนินการท าบนัทึกขอ้ความเสนอต่อ4 

ผูบ้ริหารอา้งถึงความจ าเป็นในการท าลายก่อนครบก าหนดตามระเบียบงานสารบรรณ และแต่งตั้งคณะกรรมการใน5 

การท าลายขอ้สอบ ดงัเอกสารประกอบการประชุมวาระ 3.1 6 

                ท่ีประชุม รับทราบ และผูอ้  านวยการส านกัฯ มอบหมายใหไ้ปหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบับนัทึก7 

ขอ้ความท่ีอา้งถึงจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์8 

                3.2   การบริหารความเส่ียง (RM) 9 

            เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดส่้งขอ้มลูในรูปแบบ CD ขอ้มลู 10 

เพ่ือใหแ้ต่ละกลุ่มภารกิจไดดู้ขอ้มลูในส่วนของงานท่ีรับผิดชอบ ถา้หากขอ้มลูในกลุ่มภารกิจใดมีการแกไ้ขสามารถ11 

แจง้ไดท่ีงานแผน เพ่ือน าไปวิเคราะห์และสรุปการจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง (RM) และจะน าเสนอต่อ12 

ผูบ้ริหารต่อไป 13 

                ท่ีประชุมรับทราบ  14 

 15 

เลกิประชุมเวลา  12.00 น.            16 

 17 

 18 

                             .. ………………………………… 19 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 20 
  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม        21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  29 มกราคม 2553 36 


