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รายงานการประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    2 / 2552 2 

วนัที่   27  กมุภาพนัธ์   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. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจสารสนเทศ  11 

 6. นางสุวรรณี   นาเลาห์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  12 

 7. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 

 8. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  14 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากลากจิ) 15 

 1. นางสาวยพิุน   งามเนตร์  นกัวิชาการศึกษา  16 

 17 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.20 น. 18 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  19 

 20 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  21 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (2 กมุภาพนัธ์ – 26 กมุภาพนัธ์ 2552) 22 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ23 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้24 

         1.  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวชิาศึกษาทั่วไป 25 

              มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจ านวน  1  คร้ัง เม่ือวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์ 2552  คณะ26 

กรรมการฯ ไดพิ้จารณา (ร่าง) วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีปรับปรุงใหม่  มีมติใหป้รับแกใ้หมี้27 

ความเช่ือมโยงกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัขอนแก่น  และพิจารณา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละ28 

อตัราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลกัการใหก้ าหนดเป็นแบบเหมาจ่าย แต่29 

ใหส้ านกัฯไปจดัท าขอ้มลูตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อหวั โดยเปรียบเทียบกบัรายรับค่าลงทะเบียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ30 

จดัสรรต่อหวั กบัค่าใชจ่้ายต่อหวัในการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายทั้งหมดเพ่ือประกอบการ31 

พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 32 

 33 

 34 
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      2.  การจดัท าส าเนาข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 1 

          มีการด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์ 2552  จดัท าขอ้สอบทั้งส้ิน 16 รายวิชา จ านวน 6,557 ชุด 2 

ไดจ้ดัส่งใหค้ณะเรียบร้อยแลว้  ยงัคงเหลือขอ้สอบภาษาองักฤษของรายวิชา 000 171 ชีวิตกบัสุขภาพ ท่ีจะสอบวนัท่ี 3 

2 มีนาคม 2552  4 

       3.  สรุปผลการประเมนิการจดัการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551  5 

            กลุ่มภารกิจวิชาการไดส้รุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป ท่ีประเมินโดย6 

อาจารยผ์ูส้อน โดยส่งแบบสอบถามใหอ้าจารยผ์ูส้อน 18 รายวิชา จ านวน 175 คน ไดรั้บแบบประเมินคืน 43 คน 7 

(คิดเป็นร้อยละ 24.57) ผลการประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อนในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ส่วนผลการประเมินจาก8 

นกัศึกษาท่ีประเมินการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินทราเน็ต มีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป9 

จ านวน 7,659 คน เขา้ประเมินในระบบจ านวน 3,168 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.36) ผลการประเมินของนกัศึกษาโดย10 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  11 

     4.  การสัมมนาวชิาการ เร่ือง “ร่างกรอบแนวคิดหลกัสูตรวชิาศึกษาทั่วไป ตามคุณลกัษณะ 12 

บัณฑิตที่พงึประสงค์ ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบับที่  3/2551” 13 

         ไดจ้ดัสมัมนาเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2552  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความเขา้ใจในหลกัสูตรวิชา14 

ศึกษาทัว่ไปท่ีปรับปรุงใหม่  มีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจ านวน ทั้งส้ิน  165 คน มีการบรรยายโดย รองศาสตราจารย ์ดร. 15 

กลุธิดา  ทว้มสุข    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารยว์รลาภ  แสงวฒันะชยั 16 

ผูอ้  านวยการสถาบนัภาษา  ในการประชุมดงักล่าวมีผูแ้สดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ   17 

5. การเตรียมการจดัโครงการค่ายพฒันาคุณค่าของชีวติ (ในรายวชิา 000 142 คุณค่าของชีวติ) 18 

 โครงการดงักล่าวจะจดัเป็น 2 ช่วง คือ ระหวา่งวนัท่ี 7-9  มีนาคม 2552 และระหวา่งวนัท่ี 11-13 มีนาคม 2552 ณ 19 

ศูนยป์ฏิบติัธรรมธรรมรตา จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 000 142 จ านวน 150 20 

คน อาจารยผ์ูส้อน 20 คน ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป สนบัสนุนงบประมาณคร้ังละ 46,000 บาท (รวม 2 คร้ังเป็นเงิน21 

ทั้งส้ิน  92,000 บาท) และนกัศึกษาสนบัสนุนค่าอาหารคนละ 250 บาท ซ่ึงกิจกรรมประกอบดว้ย ฝึกปฏิบติัการ22 

เจริญสติ ฟังบรรยายธรรม/สวดมนต ์กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ และฝึกจิตสาธารณะดว้ยการท าความสะอาดสถานท่ี23 

หรืองานอ่ืน ๆ 24 

 6.    การเตรียมการประชุมแต่ละรายวชิา เพือ่เตรียมการจดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552  25 

       ก าหนดจดัในช่วงสปัดาห์ท่ี 1-3 ของเดือนมีนาคม 2552  จ านวน 11 รายวิชาวตัถุประสงคเ์พ่ือหารือ26 

ร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชาในดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นกลุ่มผูเ้รียน และดา้นหอ้งเรียน  เพ่ือเตรียมแผน27 

รองรับการจดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552 ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 28 

7.   ผลส ารวจความพงึพอใจการให้บริการวชิาการของส านักวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2551 29 

        ผลส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการวิชาการ  โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 35 คน ผลการ30 

วิเคราะห์พบวา่  การใหบ้ริการทั้งดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบ้ริการ    ดา้นส่ิงอ านวยความ31 

สะดวก    ดา้นผลจากการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  32 
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8.  โครงการมหกรรมชีวติกบัสุนทรียะ คร้ังที่ 4 (ในรายวชิา 000 132 ชีวติกบัสุนทรียะ) 1 

      ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9-10 กมุภาพนัธ์  2552 ณ วดัไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มี2 

นกัศึกษาเขา้ร่วมจ านวน 120 คน อาจารยผ์ูส้อน 10 คน ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป สนบัสนุนงบประมาณเป็นเงินทั้งส้ิน  3 

49,000 บาท (ส่ีหม่ืนเกา้พนับาทถว้น)  และนกัศึกษาสนบัสนุนค่าอาหารคนละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 4 

กิจกรรมประกอบดว้ย การจดัซุม้แสดงนิทรรศการต่าง ๆ ร่วมพิธีเวียนเทียนกบัชาวบา้น และการท าขา้วจ่ีใส่บาตร5 

ร่วมกบัชาวบา้น 6 

9.   การส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายพอสรุปได้ดงันี ้7 

       - ค่าสอน (หลงัสอบกลางภาค) ส่งเอกสารหลกัฐานการเบิกค่าสอนจ านวน 4 รายวิชา  8 

       - ค่าตอบแทนอาจารยพิ์เศษ เดือนกมุภาพนัธ์ 2552 จ านวน 2 รายวิชา ทั้งหมด 2 คน  9 

       - ค่าจา้งผูช่้วยสอน เดือนมกราคม 2552 จ านวน 13 รายวิชา ทั้งหมด 28 คน    10 

ท่ีประชุมรับทราบ  11 

 12 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ13 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้14 

          1.  งานการเจ้าหน้าที่ 15 

               -  ด้านการจดัหาบุคลากร 16 

       เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์  2552 ไดรั้บหนงัสือแจง้ขอสละสิทธ์ิการเขา้ปฏิบติัราชการเป็นลกูจา้ง17 

ชัว่คราว ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา ของนางสาวภทัรา  ดวงดี และวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2552 ไดท้ าหนงัสือส่งใหก้อง18 

การเจา้หนา้ท่ีเรียกอนัดบัส ารอง  ล าดบัท่ี 1 คือ นายอภิชาติ  สอนมัน่ มาปฏิบติัราชการในต าแหน่งดงักล่าวเรียบร้อย19 

แลว้ 20 

  -    ด้านกรอบอตัราก าลงัเพิม่เตมิ 21 

       มหาวิทยาลยัขอนแก่นไดมี้ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 337/2552  เร่ือง กรอบอตัรา22 

พนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผน่ดิน    ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 ซ่ึงส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดก้รอบ23 

อตัราก าลงัเพ่ิมเติม    จ านวน 3 อตัรา    เป็น ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษาจ านวน 2 อตัรา และนกัวิชาการเงินและบญัชี24 

จ านวน  1 อตัรา   กองการเจา้หนา้ท่ีก าลงัด าเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบดงักล่าว 25 

            -   ด้านพฒันาบุคลากร 26 

                เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์  2552 ไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (Competency) เร่ือง “การ27 

ท าวิจยัสถาบนั Routine to Research (R2R)” โดยมี รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษา28 

ทัว่ไป บรรยายเก่ียวกบัการน างานประจ ามาพฒันาเป็นงานวิจยั มีบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วม 7 คน ได้29 

โครงร่างงานวิจยัสถาบนัจ านวน 7 เร่ือง ซ่ึงส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปจะสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการวิจยัโครงการ30 

ละ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 31 

     เม่ือวนัท่ี  19 กมุภาพนัธ์  2552 ทางส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดส่้งบุคลากรจ านวน 4 ท่าน เขา้ร่วม32 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551 ซ่ึงจดัโดยส านกังานประเมินและประกนั33 
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    -    ด้านการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 1 

    เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2552 มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัเพ่ือให้2 

ไดรั้บเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานเพ่ิมประจ าปี 2551 ซ่ึงมีบุคลากรท่ีเขา้เกณฑก์ารประเมินจ านวน 4 คน   ทาง3 

ส านกัฯ  ไดจ้ดัส่งผลการประเมินใหม้หาวิทยาลยัเสร็จเรียบร้อยแลว้ตามก าหนดเวลา 4 

2.  งานพสัดุ 5 

     ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดท้ าการเบิกจ่ายวสัดุจากงานพสัดุ กองคลงั ในรอบเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 6 

จ านวน 6 คร้ัง รวมวสัดุเป็นเงินทั้งส้ิน  44,849.19   บาท (ส่ีหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยส่ีสิบเกา้บาทสิบเกา้สตางค)์ และ มี7 

การแจง้ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ 1 รายการ คือ กลอ้งดิจิตอล Panasonic (เปล่ียนจอ LCD) เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์  8 

2552 ทางร้านไดส่้งใบเสนอราคามาใหพิ้จารณาราคา 3,800 บาท  (สามพนัแปดร้อยบาทถว้น)   ซ่ึงพิจารณาราคา9 

ซ่อมแลว้สูงเกินไป  จึงใหด้ าเนินการจดัซ้ือตวัใหม่ทดแทน  10 

3.  งานสารบรรณ 11 

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดรั้บ-ส่งหนงัสือเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 ดงัน้ี จ านวนหนงัสือรับ 147   ฉบบั จ านวน12 

หนงัสือส่ง 199   ฉบบั  13 

4.  งานการเงนิ 14 

     เจา้หนา้ท่ีการเงินไดร้ายงานการเบิกจ่ายเงิน พอสรุปไดด้งัน้ี 15 

     สรุปขอ้มลูการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วนัท่ี 30  มกราคม  - 26 กมุภาพนัธ์  2552 ไดใ้ชเ้งินรายได้16 

จ านวน 13 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 377,916.00 บาท (สามแสนเจด็หม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยสิบหกบาทถว้น) ใชเ้งิน17 

งบประมาณแผน่ดินจ านวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28,595 บาท  (สองหม่ืนแปดพนัหา้ร้อยเกา้สิบหา้บาท18 

ถว้น)    19 

    ท่ีประชุมเห็นควรใหมี้การรายงานการใชเ้งินของแต่ละเดือน พร้อมกบัยอดรวมของการเบิกจ่ายเงิน20 

ทั้งหมด  และเงินคงเหลือ    เพ่ือก ากบัติดตามอตัราการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 21 

5.  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 22 

    เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนแจง้ผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 23 

    -   เม่ือวนัท่ี  4  กมุภาพนัธ์  2552   ณ นรากลุ รีสอร์ท จงัหวดัขอนแก่น   ไดจ้ดัโครงการจดัท ารายงาน24 

ประจ าปี 2551 มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน  10 คน ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2551 และไดจ้ดัส่งใหส้ านกังานประเมินและ25 

ประกนัคุณภาพเรียบร้อยแลว้ 26 

    -   เม่ือวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2552 ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการโดยใชแ้นวทาง 27 

PMQA โดยเรียนเชิญ ผศ.เสาวลกัษณ์   สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหาร28 

จดัการโดยใชแ้นวทาง PMQA มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  9 คน ไดร้ายงานประเมินตนเองตามเกณฑ ์ADLI 29 

  -  เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2552 ไดด้ าเนินการจดัโครงการบริหารความเส่ียง (Risk Management) โดย30 

เชิญคุณจนัทร์เพญ็  ทิพยต์ าแย และคุณขนิษฐา  โสดามรรค   จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาใหค้วามรู้เก่ียวกบั31 

การบริหารจดัการความเส่ียง (RM) มีบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วมจ านวน  8  คน 32 

  -  เม่ือวนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2552 ไดจ้ดัโครงการจดัการความรู้ (KM)  ในหวัขอ้ “สมัมนาเชิงปฏิบติัการ33 

แลกเปล่ียนความรู้ KM”  โดยเรียนเชิญคุณอภิญญา   พนัสวสัด์ิ สงักดัคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรในการ34 
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ด าเนินงานเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วม 1 

จ านวน  8  คน    2 

จึงรายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบ 3 

ท่ีประชุมรับทราบ 4 
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1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิสารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ6 

สารสนเทศได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้7 

- โครงการดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียนส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปจ านวน 4 หอ้ง คือ B 8 

208, B210, B214, B222 สามารถเตรียมความพร้อมของหอ้งเรียนก่อนเวลาเรียนอยา่งนอ้ย 15 นาที  9 

- โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีการจดัประชุมคณะท างานจ านวน 2 คร้ัง สรุปขอ้มลู10 

รายละเอียดของรายวิชาท่ีไดจ้ดัท า e-Learning ในเวบ็ไซต ์http://e-Learning.kku.ac.th ในส่วนของรายวิชาศึกษา11 

ทัว่ไปทุกรายวิชา เพ่ือประมวลขอ้มลูในภาพรวมและวางแผนพฒันาต่อไป  12 

- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูบริหารจดัการ ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป (e-Office) มีการจดัประชุม13 

คณะท างานจ านวน 2 คร้ัง  มีความกา้วหนา้ของการออกแบบฐานขอ้มลูโดยเร่ิมการพฒันาฐานขอ้มลูจากลุ่มงาน14 

วิชาการก่อน 15 

- โครงการผลิตวีดีทศันกิ์จกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม เม่ือวนัท่ี 5  กมุภาพนัธ์  16 

2552 ด าเนินการบนัทึกวีดีโอโครงการสมัมนาวิชาการ เร่ือง “ร่างกรอบแนวคิดหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ตาม17 

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี  3/2551 ” และวนัท่ี  9-10  18 

กมุภาพนัธ์  2552 บนัทึกวีดีโอมหกรรมชีวิตกบัสุนทรียะ คร้ังท่ี 4 ณ วดัไชยศรี  ต าบลสาวะถี  จงัหวดัขอนแก่น 19 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 5 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบั ค าสัง่ 20 

ระเบียบ ประกาศ บนเวบ็ไซดข์องส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถเขา้ดูได ้ 21 

ท่ีประชุมรับทราบ 22 

 23 

1.2  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกจิ คร้ังที่ 2/2552  24 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ท่ีประชุมความวา่ ผลจากการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี25 

เศรษฐกิจ คร้ังท่ี 2/2552 สรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวในปัจจุบนั26 

ชะลอตวัลง เพ่ือเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ จึงเห็นควรใหส่้วนราชการพิจารณาปรับแผนการฝึกอบรม 27 

ประชุมสมัมนา และศึกษาดูงานในประเทศใหม้ากข้ึนแทนการไปต่างประเทศ โดยเฉพาะไตรมาส 1 และ 2 ยกเวน้28 

กรณีท่ีมีขอ้ตกลงหรือพนัธกรณีกบัองคก์ารหรือหน่วยงานในต่างประเทศไดรั้บอนุมติัก่อนวนัท่ี  20  มกราคม 2552  29 

ท่ีประชุมรับทราบ 30 

1.3 การจดัเกบ็รวบรวมข้อมูลตวัช้ีวดั PMQA, กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2552  31 

 เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนแจง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ตามท่ีส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดล้งนามค า32 

รับรองการปฏิบติัราชการกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น   มีตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปี33 

งบประมาณ พ.ศ. 2552    จ านวนทั้งส้ิน  14   ตวัช้ีวดั  ซ่ึงผูบ้ริหารไดพิ้จารณาตวัช้ีวดัดงักล่าวแลว้ไดห้มอบหมาย34 

http://e-learning.kku.ac.th/
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ผูรั้บผิดชอบแต่ละกลุ่มงานใหด้ าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานในรอบ6 เดือน  9  เดือน  และ 12  เดือนตาม1 

ก าหนดเวลา  ดงัรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.3  จึงแจง้ท่ีประชุมรับทราบ 2 

 ท่ีประชุมรับทราบ  3 

1.4   การจดัตั้งคณะกรรมการ SAR Team 4 

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนแจง้ต่อท่ีประชุมความวา่  จากการท่ี จดัโครงการ “สมัมนาเชิง5 

ปฏิบติัการแลกเปล่ียนความรู้ KM”  โดยเชิญคุณอภิญญา   พนัสวสัด์ิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรนั้น ท าให้6 

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปน าแนวทางการจดัตั้ง คณะกรรมการ SAR Team เหมือนกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้ึนมาเพ่ือ7 

ด าเนินงานในการจดัท าระบบการประกนัคุณภาพของส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 8 
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ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี  27   มกราคม  2552  10 

                ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 11 

หนา้ท่ี 2  วาระท่ี 1  ขอ้ 1.4     12 

เดมิ ข้อความ     “ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป สนบัสนุนงบประมาณจ านวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) 13 

ใหก้บัรายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหน้กัศึกษาลงไปเกบ็ขอ้มลูรายงานการศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญา14 

ทอ้งถ่ินจากแหล่งวิชาการและชุมชนจ านวน 17 เร่ือง”  15 

แก้ไขเป็น     “โครงการศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากแหล่งวิชาการและชุมชน ” ในรายวิชา 000 153 16 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาจารยผ์ูส้อนไดม้อบหมายใหน้กัศึกษาลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มลูรายงานการศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญา17 

ทอ้งถ่ินจากแหล่งวิชาการและชุมชน โดยส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป สนบัสนุนเงินใหน้กัศึกษาเร่ืองละ 1,000 บาท 18 

(หน่ึงพนับาทถว้น) จ านวน 17 เร่ือง      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 17,000 บาท   (หน่ึงหม่ืนเจด็พนับาทถว้น)  และให้19 

ประธานรายวิชาจดัท าสรุปผลโครงการจ านวน  3 ,000 บาท (สามพนับาทถว้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 20,000 (สอง20 

หม่ืนบาทถว้น) 21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 23 

               3.1   การจ้างเหมาจดัท าข้อสอบ 24 

                       หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ สืบเน่ืองจากการอนุมติัให้25 

ด าเนินการจา้งเหมาจดัท าส าเนาขอ้สอบและใหย้ืมเงินเพ่ือทดลองจ่ายนั้น กลุ่มภารกิจวิชาการไดด้ าเนินการจดัท า26 

ส าเนาขอ้สอบเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายวิชาท่ีท าส าเนาขอ้สอบ  16 รายวิชา ในคร้ังแรกไดป้ระมาณการขอ27 

อนุมติัยืมเงินค่าใชจ่้ายในเป็นเงินจ านวน 26 ,696 บาท (สองหม่ืนหกพนัหกร้อยเกา้สิบหกบาทถว้น) และไดข้อ28 

อนุมติัเงินเพ่ิมเติมคร้ังท่ีสองเป็นเงินจ านวน 1,494 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น) รวมเป็นเงินค่าใชจ่้ายใน29 

การจา้งเหมาจดัท าขอ้สอบทั้งส้ิน  28,190  บาท (สองหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 30 

                      จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 31 

                       ท่ีประชุมรับทราบ 32 

 33 

 34 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 1 

                 4.1   พจิารณาโครงการที่จะด าเนินการเดอืนมนีาคม  2552  2 

                          หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ3 

ด าเนินงานภายในเดือนมีนาคม 2552 เพ่ือใหบุ้คลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดพิ้จารณา  วนั เวลา สถานท่ี และ4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัโครงการ/กิจกรรม และผูรั้บผิดชอบ   เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองวนั เวลา ท่ีตรงกนั  ท าให้5 

บุคลากรไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัข้ึนได ้ 6 

                          ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบปฏิทินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีน าเสนอ 7 

                 4.2   แนวทางการเบิกจ่ายค่าปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 8 

                           หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอท่ีประชุมเก่ียวกบั ปัญหาท่ีพบเร่ืองการ9 

เบิกจ่ายค่าปฏิบติังานนอกเวลาราชการในกรณีเร่งด่วน คือ อาจารยผ์ูส้อนจะใชห้อ้งในวนัเสาร์-อาทิตย ์แต่แจง้เร่ือง10 

ช่วงบ่ายวนัศุกร์ ท าใหก้ารด าเนินการขออนุมติัปฏิบติังานนอกเวลาราชการมีปัญหา และการเบิกจ่ายค่าปฏิบติังาน11 

นอกเวลาราชการกไ็ม่สามารถขออนุมติัยอ้นหลงัได ้12 

  จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

  ท่ีประชุม พิจารณาแลว้ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี คือ กรณีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึนเห็น14 

ควรประสานใหผู้ช่้วยสอนของรายวิชานั้น  ด าเนินการเปิด-ปิดหอ้งแทนเจา้หนา้ท่ีได ้ เน่ืองจากไดรั้บค่าตอบแทน15 

เป็นรายเดือน     16 

 17 

 18 

เลกิประชุมเวลา  12.00  น. 19 

                           .. ………………………………… 20 

 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 21 

        ผูจ้ดรายงานการประชุม 22 

จินตนา   กนกปราน 23 

ผูต้รวจ/ทาน      24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

รับรองรายงานการประชุมวนัท่ี  30 มีนาคม  2552       34 


