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รายงานการประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    3 / 2552 2 

วนัที่   30  มนีาคม   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. นางสาวยพิุน   งามเนตร์  นกัวิชาการศึกษา  11 

 6. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจสารสนเทศ  12 

 7. นางสุวรรณี   นาเลาห์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  13 

 8. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 

 9. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  15 

 16 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.40 น. 17 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  18 

 19 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  20 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (28 กมุภาพนัธ์ – 27 มนีาคม 2552) 21 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ22 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้23 

         1.  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวชิาศึกษาทั่วไป 24 

              มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจ านวน  1  คร้ัง เม่ือวนัท่ี  11  มีนาคม 2552  คณะ25 

กรรมการฯ ไดพิ้จารณารับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 จ านวน 5 26 

รายวิชา ส่วนอีก 14 รายวิชา ส านกัฯจะจดัส่งหนงัสือใหค้ณะกรรมการอ านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป พิจารณา27 

รับรองโดยใชร้ะบบการเวียน 28 

      2.  การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวชิาศึกษาทั่วไป 29 

               มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ จ านวน  1  คร้ัง เม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม 2552  โดยฝ่าย30 

วิชาการมีประเดน็ท่ีน าเสนอดงัน้ี 31 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชา32 

ศึกษาทัว่ไป : การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชาศึกษาทัว่ไป 33 

เพ่ือสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค ์34 
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 - โครงการพฒันาเอกสารชุดการสอน รายวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552)  1 

 -  คณะท างานพฒันาเอกสารชุดการสอน รายวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2 

2552) 3 

 - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป  4 

 - การพิจารณาปรับปรุงการบริหารและพฒันารายวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตร พ.ศ. 2548) เพ่ือ5 

บริหารจดัการการจดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552  6 

       3.  การประชุมหารือการจดัการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์  7 

                เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2552 ร่วมประชุมหารือการจดัการเรียนการสอนคณะเภสชัศาสตร์ : 8 

หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยมีรายวิชาศึกษาทัว่ไปบรรจุในหลกัสูตรฯ จ านวน 6 9 

รายวิชา 10 

      4.  การประชุมกรรมการวชิาการมหาวทิยาลยัขอนแก่น   คร้ังที่ 1/2552 11 

                       ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัขอนแก่น   คร้ังท่ี 1/2552   เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 12 

2552  โดยมีประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 13 

- การรับบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจ าปี 2553 14 

- รายงานสรุปจ านวนหลกัสูตรมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2551 และรายช่ือหลกัสูตรท่ีอายเุกิน 15 

5 ปี ยงัไม่ไดมี้การปรับปรุง 16 

- กรอบร่างวิชาศึกษาทัว่ไป 17 

- การสอนภาษาองักฤษในวิชาศึกษาทัว่ไปแนวใหม่ 18 

- แนวปฏิบติัเร่ืองการทุจริตการสอบของนกัศึกษา 19 

5. การส่งผลการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 20 

               ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ไดพิ้จารณารับรองผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ภาค21 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 จ านวน 5 รายวิชา ใหค้ณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณารับรองโดยใชว้ิธีการ22 

แจง้เวียน จ านวน 11 รายวิชา และยงัไม่ไดส่้งเกรดจ านวน 3 รายวิชา 23 

 6.    การรับเร่ืองขอเลือ่นสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551  24 

              ไดรั้บเร่ืองขอเล่ือนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 จากนกัศึกษาจ านวน 10 25 

คน ส าหรับ 6 รายวิชา คือ 000 112, 000 140, 000 150, 000 153, 000 171, 000 172 และไดด้ าเนินการประสาน26 

ประธานรายวิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป 27 

7.   การรับเร่ืองขอตรวจสอบผลการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 28 

2551 29 

           ไดรั้บเร่ืองขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 30 

2551 รายวิชา 000 132 จ านวน 5 คน รายวิชา 000 140 จ านวน 20 คน ไดด้ าเนินการส่งใหป้ระธานรายวิชาพิจารณา31 

ต่อไป  32 

 33 

 34 
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8.  โครงการค่ายฝึกปฏิบัตพิฒันาคุณค่าชีวติ 1 

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

มีนาคม 2552 ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรมธรรมรตา จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 000 3 

142 จ านวน 307 คน ค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน  91,500 บาท ซ่ึงกิจกรรมประกอบดว้ย ฝึกปฏิบติัการเจริญสติ ฟังบรรยาย4 

ธรรม/สวดมนต ์กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ และฝึกจิตสาธารณะดว้ยการท าความสะอาดสถานท่ีหรืองานอ่ืน ๆ 5 

9.   โครงการประชุม “การบริหารการจดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552” 6 

   ทางกลุ่มภารกิจวิชาการเชิญอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาเพ่ือประชุมหารือเก่ียวกบัการบริหารการ7 

จดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552 โดยพิจารณาประเดน็เร่ือง จ านวนผูเ้รียนต่อกลุ่ม จ านวนกลุ่มการเรียน 8 

หอ้งเรียน การปรับวตัถุประสงคร์ายวิชา และการอบรมส าหรับผูส้อนใหม่ 9 

 10.  โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวชิาศึกษา10 

ทั่วไป: การจดัท าแผนผงัการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายวชิาศึกษาทั่วไป 11 

 เม่ือวนัท่ี  26  มีนาคม  2552 ไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนฯ โดยมีการบรรยาย เร่ือง 12 

“การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทัว่ไป ” โดย รศ.สุภาพ  ณ นคร และมีการแบ่งกลุ่มยอ่ย13 

เพ่ือวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือก าหนดกรอบคุณลกัษณะบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 14 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 3/2551 ซ่ึงมีการปรับวตัถุประสงคร์ายวิชาและมีการวิเคราะห์สาระ15 

การเรียนรู้ จ านวน 5 รายวิชา 16 

 11. การส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายพอสรุปได้ดงันี ้17 

     - ค่าสอน (หลงัสอบกลางภาค) ส่งเอกสารหลกัฐานการเบิกค่าสอนจ านวน 18 รายวิชา 18 

     - ค่าตรวจกระดาษค าตอบ ส่งเอกสารหลกัฐานการเบิกค่าตรวจกระดาษค าตอบ 13 รายวิชา 19 

     - ค่าจา้งผูช่้วยสอนเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 จ านวน 13 รายวิชา ทั้งหมด 28 คน  20 

ท่ีประชุมรับทราบ  21 

 22 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ23 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้24 

1.  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร (Competency) คร้ังที่ 2 25 

              โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (Competency) มีระยะด าเนินการเดือนกมุภาพนัธ์-มิถุนายน 26 

2552 ซ่ึงมีการจดักิจกรรมไปแลว้ 1 คร้ัง เหลืออีก 4 คร้ัง ซ่ึงคร้ังท่ี 2 ก าหนดจดัวนัท่ี 21 เมษายน 2552    โดยมี รอง27 

ศาสตราจารยเ์จียมจิต   แสงสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง “การออกแบบเคร่ืองมือและการเกบ็ขอ้มลู”  28 

2.  งานการเจ้าหน้าที่ 29 

               -  ด้านการสรรหาบุคลากร 30 

       เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม  2552 ไดด้ าเนินจดัสอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติัคอมพิวเตอร์ ต าแหน่ง31 

ลกูจา้งชัว่คราว ต าแหน่งนกัสารสนเทศ มีผูส้มคัรจ านวน 19 คน มาสอบจ านวน 1 คน ผลปรากฏวา่ไม่มีผูส้อบผา่น32 

ในต าแหน่งดงักล่าว และมีการส่งผลการสอบใหก้องการเจา้หนา้ท่ีเรียบร้อยแลว้ 33 

 34 
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  -    ด้านกรอบอตัราก าลงัเพิม่เตมิ 1 

       มหาวิทยาลยัขอนแก่นไดมี้ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 337493/2552  ลงวนัท่ี 17 2 

มีนาคม 2552  เร่ือง รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังานเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา3 

จ านวน 2 อตัรา และนกัวิชาการเงินและบญัชีจ านวน  1 อตัรา    และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือกวนัท่ี 4 

17 เมษายน 2552  5 

               -   ด้านพฒันาบุคลากร 6 

         เม่ือวนัท่ี 9, 10, 16 และ 30 มีนาคม  2552 ทางส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดส่้งบุคลากรจ านวน 4 7 

ท่าน เขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตร “เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)”  ซ่ึงจดัโดย8 

ส านกังานประเมินและประกนัคุณภาพ   9 

        เม่ือวนัท่ี 20-21  มีนาคม  2552 ทางส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดส่้งบุคลากรจ านวน 5 ท่าน เขา้10 

ร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2552 ซ่ึงจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้11 

        เม่ือวนัท่ี 25  มีนาคม  2552 ทางส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดส่้งบุคลากรจ านวน 2 ท่าน เขา้ร่วม12 

สมัมนาเพ่ือทบทวนระบบกลไกการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงจดัโดยส านกังานประเมินและ13 

ประกนัคุณภาพ 14 

3.  งานพสัดุ 15 

                   ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดท้ าการเบิกจ่ายวสัดุจากงานพสัดุ กองคลงั ในรอบเดือนมีนาคม 2552 16 

จ านวน 1 คร้ัง รวมวสัดุเป็นเงินทั้งส้ิน  26,435.24  บาท (สองหม่ืนหกพนัส่ีร้อยสามสิบหา้บาทยี่สิบส่ีสตางค)์ และ มี17 

การแจง้ซ่อมแซมไฟฟ้าขดัขอ้ง ท่ีหอ้ง B 211 ด าเนินการแจง้หน่วยไฟฟ้า กองอาคารสถานท่ี มาซ่อมแซมให้18 

เรียบร้อยแลว้ 19 

3.  งานสารบรรณ 20 

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดรั้บ-ส่งหนงัสือเดือนมีนาคม 2552 ดงัน้ี จ านวนหนงัสือรับ 122   ฉบบั 21 

จ านวนหนงัสือส่ง 216   ฉบบั  22 

4.  งานการเงนิ 23 

                            เจา้หนา้ท่ีการเงินไดร้ายงานการเบิกจ่ายเงิน พอสรุปไดด้งัน้ี 24 

           สรุปขอ้มลูการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ – 27 มีนาคม  2552 ไดใ้ชเ้งิน25 

รายไดจ้ านวน 17 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 885,344 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหา้พนัสามร้อยส่ีสิบส่ีบาทถว้น) ใช้26 

เงินงบประมาณแผน่ดินจ านวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 60,110 บาท (หกหม่ืนหน่ึงร้อยสิบบาทถว้น)    27 

5.  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 28 

          เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนแจง้ผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 29 

 -   เม่ือวนัท่ี  18  มีนาคม   2552 ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการโดยใช้30 

แนวทาง PMQA โดยเรียนเชิญ ผศ.เสาวลกัษณ์   สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากรในการเขียนร่างการประเมินตนเอง31 

ตามเกณฑ ์ADLI  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน  8 คน 32 

                    -  เม่ือวนัท่ี  19  มีนาคม 2552 ไดจ้ดัโครงการการบริหารความรู้ KM คร้ังท่ี 2 : ระบบ e-33 

Learning  มีบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วม จ านวน  5  คน    34 
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             -  เม่ือวนัท่ี  23  มีนาคม  2552 จดัประชุมการจดัท ารายงาน กพร. รอบ 6 เดือน /ถ่ายทอดตวัช้ีวดั 1 

กพร. ปีงบประมาณ 2552  มีบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วม จ านวน  7  คน บุคลากรมีความเขา้ใจตวัช้ีวดัท่ี2 

ไดรั้บมอบหมาย 3 

                -  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 ไดด้ าเนินการจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนความรู้ RM มี4 

บุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วมจ านวน 8  คน  ไดร่้างประเมินความเส่ียงรอบ 6 เดือน และสามารถควบคุม5 

ความเส่ียงส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปใหอ้ยูใ่นระดบัยอมรับได ้6 

  ท่ีประชุมรับทราบ 7 

 8 

1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิสารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ9 

สารสนเทศได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้10 

- โครงการดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียน ไดจ้ดัท าคุณลกัษณะเฉพาะ11 

พ้ืนฐานของครุภณัฑ ์ (TOR) โดยส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเป็นฝ่ายด าเนินการส่งเร่ืองใหก้บังานพสัดุ กองคลงั 12 

ด าเนินการต่อไป 13 

- โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีการจดัประชุมคณะท างานกบัผูบ้ริหารส านกั14 

วิชาศึกษาทัว่ไปจ านวน 1  มีรายวิชาท่ีสามารถพฒันาไดจ้ านวน 6 รายวิชา ซ่ึงตอ้งมีการหารือร่วมกบัประธาน15 

รายวิชาในการก าหนดรายละเอียดของ e-Learning  ของรายวิชาต่อไป 16 

- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูบริหารจดัการ ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป (e-Office) มีการจดั17 

ประชุมคณะท างานเพ่ือหารือกบัผูป้ระกอบการ เม่ือวนัท่ี  27  มีนาคม  2552 เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการทราบรายละเอียด18 

ของระบบท่ีจะตอ้งพฒันาและประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการต่อไป 19 

- โครงการผลิตวีดีทศันกิ์จกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  เดือนมีนาคม 20 

2552 ตดัต่อวีดีโอจ านวน 3 เร่ือง คือ “กรอบหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบัใหม่ (พ.ศ. 2552) ” , “การสอบน าเสนอ21 

วิชา 000 172 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ”  และ การจดัการความรู้ “Best Practice คณะวิศวกรรมศาสตร์ : การประเมิน22 

คุณภาพภายในระดบัภาควิชา” 23 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 10 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู24 

เก่ียวกบั การจดัประชุม สมัมนาวิชาการ  บนเวบ็ไซดข์องส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้สนใจ25 

ทัว่ไปสามารถเขา้ดูได ้ 26 

                ท่ีประชุมรับทราบ 27 

 28 

1.2  กจิกรรมงานวนัสงกรานต์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2552 29 

               หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ท่ีประชุมความวา่ ส านกัวฒันธรรม 30 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ก าหนดจดักิจกรรมงานวนัสงกรานตป์ระจ าปี 2552 ในวนัพฤหสับดีท่ี  9  เมษายน 2552 31 

ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารจตุัรมุข คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยในงานมีขบวนแห่ การ32 

แข่งขนักีฬาไทย พิธีรดน ้าผูอ้าวโุส กิจกรรมประกวดนางสงกรานต ์ ผูเ้ขา้ร่วมงานใหแ้ต่งกายเส้ือเหลืองดอกคูณ33 

หรือชุดพ้ืนเมือง 34 
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             ท่ีประชุมรับทราบ 1 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี  27   กมุภาพนัธ์  2552  2 

                            ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 3 

- หนา้ท่ี 3  วาระท่ี 1  ขอ้ 8 ค าวา่ “กิจกรรมต่างๆ” แกไ้ขเป็น “นิทรรศการ” 4 

- หนา้ท่ี 3  วาระท่ี 1  ขอ้ 8 ค าวา่ “การจ่ีขา้วจ่ี” แกไ้ขเป็น “การท าขา้วจ่ี” 5 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 6 

             3.1   ความคืบหน้าเกีย่วกบัอตัราค่าตอบแทนวชิาศึกษาทั่วไป 7 

             หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ สืบเน่ืองจากการ ประชุมคณะกรรมการ8 

อ านวยการ ไดพิ้จารณา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป โดยท่ีใหก้ าหนดเป็นแบบ9 

เหมาจ่าย โดยใหส้ านกัฯไปจดัท าขอ้มลูตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อหวั โดยเปรียบเทียบกบัรายรับค่าลงทะเบียนของ10 

นกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัสรรต่อหวั กบัค่าใชจ่้ายต่อหวัในการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายทั้งหมด ซ่ึง11 

รอผลการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการคร้ังต่อไป 12 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 13 

               ท่ีประชุมรับทราบ 14 

 3.2   ผลการด าเนินงานค่ายพฒันาคุณค่าชีวติ 15 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ สืบเน่ือง จากโครงการค่ายพฒันาคุณค่า16 

ชีวิต ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรมธรรมรตา จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 000 142 17 

จ านวน 307 คน ค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน  91,500 บาท (เกา้หม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น) ซ่ึงกิจกรรมประกอบดว้ย ฝึก18 

ปฏิบติัการเจริญสติ ฟังบรรยายธรรม/สวดมนต ์กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ และฝึกจิตสาธารณะดว้ยการท าความสะอาด19 

สถานท่ีหรืองานอ่ืน ๆ 20 

    จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 21 

    ท่ีประชุมรับทราบ 22 

  3.3   ความคืบหน้าการเตรียมผู้สอน ปีการศึกษา 2552 23 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ สืบเน่ือง จากโครงการพฒันาศกัยภาพ24 

อาจารยผ์ูส้อนฯ เม่ือวนัท่ี  26  มีนาคม 2552  เพ่ือก าหนดกรอบคุณลกัษณะบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตาม25 

ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 3/2551 ซ่ึงมีการปรับวตัถุประสงคร์ายวิชาและมีการวิเคราะห์สาระการ26 

เรียนรู้  และโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนฯ ระยะท่ี 2 ก าหนดจดัข้ึนวนัท่ี 27-28  เมษายน 2552 ณ นาข่าบุรี 27 

รีสอร์ท จงัหวดัอุดรธานี 28 

    จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 29 

    ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 1 

                 4.1   พจิารณาโครงการที่จะด าเนินการเดอืนเมษายน  2552  2 

                          หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ3 

ด าเนินงานภายในเดือนเมษายน 2552 เพ่ือใหบุ้คลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดพิ้จารณา  วนั เวลา สถานท่ี และ4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัโครงการ/กิจกรรม และผูรั้บผิดชอบ   เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองวนั เวลา ท่ีตรงกนั  ท าให้5 

บุคลากรไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัข้ึนได ้ 6 

                          ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบปฏิทินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีน าเสนอ 7 

                 4.2   ผลการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 8 

                           เจา้หนา้ท่ีการเงินไดน้ าเสนอท่ีประชุมเก่ียวกบั การใชง้บประมาณ  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 9 

ประจ าปีงบประมาณ  2552 สาเหตุท่ีท าใหก้ารใชจ่้ายไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากมีการจดัโครงการต่างๆ ตาม10 

ยทุธศาสตร์ของส านกัฯ ตามแผนท่ีวางไว ้แต่มีการใชเ้งินนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีขออนุมติั  และการใชว้สัดุในส่วน11 

ส านกังานและการจดัการเรียนการสอนมีจ านวนนอ้ย ท าใหเ้งินท่ีตอ้งโอนค่าวสัดุไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้12 

  จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 

  ท่ีประชุม พิจารณาแลว้ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี คือ ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถเบิกจ่ายจากเงิน14 

งบประมาณไดใ้หเ้บิกจ่ายโดยใชเ้งินงบประมาณและใหส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือส่งบุคลากรไปพฒันาใหม้ากข้ึน 15 

4.3 แผนการใช้งบประมาณเงนิรายได้หมวดอุดหนุนทั่วไป 16 

  ประธานท่ีประชุมแจง้ท่ีประชุมความวา่  แผนการใชง้บประมาณเงินรายไดห้มวดอุดหนุน17 

ทัว่ไป  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายค่าสอน ถา้เบิกจ่ายไม่ทนัตามก าหนดเวลาสามารถกนัเงินไวจ่้ายเหล่ือมปีไดใ้ชจ่้าย18 

ไดท้นัตามก าหนดเวลาท่ีตั้งไวแ้ละสามารถกนัเงินไวไ้ด ้  19 

 ท่ีประชุม พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบใหแ้ต่ละกลุ่มภารกิจด าเนินโครงการท่ีไดก้ าหนดไว้20 

ตามแผนใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมส ารวจรายการครุภณัฑก์ารศึกษาและครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือตาม21 

กรอบเงินท่ีไดรั้บจดัสรรต่อไป 22 

 23 

 24 

เลกิประชุมเวลา  12.00  น. 25 

 26 

               27 

                            .. ………………………………… 28 

 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 29 

        ผูจ้ดรายงานการประชุม 30 

 31 

   นางจินตนา   กนกปราน 32 

         ผูต้รวจ/ทาน      33 

   รับรองรายงานการประชุมวนัที่  24  เมษายน  2552    34 


