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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    6 / 2552 2 

วนัที่   30 กรกฎาคม   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. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา  12 

 7. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา 13 

 8. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  14 

 9. นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ  นกัสารสนเทศ  15 

 10. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 16 

 11. นางปิยะธิดา  จนัทร์ตรี  นกัวิชาการเงินและบญัชี 17 

12. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  18 

 19 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  23 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (29 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2552) 24 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ25 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 2  เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้26 

      1.  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวชิาศึกษาทั่วไป คร้ังที่ 4/2552  27 

              มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เม่ือวนัท่ี  27 กรกฎาคม 2552  คณะกรรมการฯ ได้28 

มอบหมายใหด้ าเนินการจดัท าขอ้มลูค่าใชจ่้ายการใชห้อ้งเรียนของคณะต่างๆ ประจ าภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 29 

2552 โดยใหร้ะบุคณะท่ีมีนกัศึกษาร่วมเรียนดว้ย เพ่ือท่ีหาแนวปฏิบติัต่อไป  30 

      2.  การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรวชิาศึกษาทั่วไป 31 

              มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป เม่ือวนัท่ี  16 มิถุนายน32 

2552  คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาและมีมติปรับโครงสร้างรายวิชาในกลุ่มคุณลกัษณะบณัฑิต กลุ่มท่ี  2-5 โดยใหมี้33 

วิชาบงัคบั 8 วิชา วิชาเลือก 10 วิชา ท่ีจะน าไปบรรจุในหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร 34 
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    3.  การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวชิาศึกษาทั่วไป เกีย่วกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 1 

2552 2 

  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาเอกสารชุดการสอน และมอบหมายใหด้ าเนินการพิจารณา3 

จดัท ารายละเอียดของรายวิชา (วช. 04) และเคา้โครงรายวิชา (วช. 05) ทั้งวิชาเก่าและวิชาใหม่ เพ่ือพฒันาและจดัท า4 

เอกสารชุดการสอนต่อไป 5 

4.  การด าเนินการเกีย่วกบัผู้ช่วยอาจารย์ 6 

 มีการจดัท าค าสัง่แต่งตั้งผูช่้วยอาจารยป์ระจ าภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 จ านวน 56 คน 7 

ประจ า 15 รายวิชา  8 

5.  การด าเนินการจดัสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 9 

 มีการจดัท าขอ้สอบจ านวน 13 รายวิชา และด าเนินการส่งขอ้สอบทุกรายวิชาใหก้บัคณะเรียบร้อย10 

แลว้  11 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ12 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 2 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้13 

                      1.  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร (Competency) 14 

               เม่ือวนัท่ี  4 มิถุนายน 2552  ไดเ้ชิญ ผศ.ดร.ยอดชาย  บุญประกอบ เป็นวิทยากร เร่ือง ”การ15 

บริหารงานดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย”์ และวนัท่ี 15  มิถุนายน  2552 ไดรั้บเกียรติจากผูอ้  านวยการส านกัฯ เป็น16 

วิทยากรบรรยายเร่ือง “เทคนิคการสร้างสภาวะผูน้ า เพ่ือมุ่งผลสมัฤทธ์ิงาน การเขียน Concept Mapping”         เพ่ือ17 

บุคลากรส านกัฯ น าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการท างาน สร้างความพร้อมและความมัน่ใจในการท างานต่อไป  18 

                      2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 19 

               -   ด้านการสรรหาบุคลากร 20 

           เม่ือวนัท่ี  22  มิถุนายน  2552  นางปิยะธิดา  จนัทร์ตรี ต าแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี  ได้21 

รายงานตวัและเร่ิมปฏิบติังาน และ นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา, นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ 22 

ต าแหน่งนกัสารสนเทศ ไดม้ารายงานตวัและเร่ิมปฏิบติังาน 23 

                               -   ด้านพฒันาบุคลากร 24 

                  เม่ือวนัท่ี  10 กรกฎาคม 2552  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมและ25 

สมัมนาหลกัสูตร “การพฒันาภาวะผูน้ าในการท างาน”  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 26 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2552  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสมัมนา27 

ผูป้ฏิบติังานเร่ือง “ทศันคติกบัพฤติกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การน าองคก์ร ” ซ่ึงจดัโดยคณะหน่วยฝึกอบรม28 

สมัมนา กองการเจา้หนา้ท่ี  29 

                3.  งานพสัดุ  30 

                ไดด้  าเนินการเบิกจ่ายวสัดุประจ าเดือนมิถุนายน 2552 จ านวน 2 คร้ัง ตามใบเบิกท่ี   090/52, 31 

093/52 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  8,817.05  บาท  (แปดพนัแปดร้อยสิบเจด็บาทหา้สตางค)์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2552 32 

ตามใบเบิกเลขท่ี 090/52 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,006 บาท (แปดพนัหาบาทถว้น)  ปัจจุบนั ยอดเงินติดลบ 18,748.56 33 
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บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนัเจด็ร้อยส่ีสิบแปดบาทหา้สิบหกสตางค)์  ขณะน้ีไดโ้อนเงินจ านวน 50,000 บาท (หา้หม่ืน1 

บาทถว้น) ไปเรียบร้อยแลว้ 2 

      4.  งานสารบรรณ 3 

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดรั้บ-ส่งหนงัสือเดือนมิถุนายน 2552 ดงัน้ี จ านวนหนงัสือรับ     137 เร่ือง  4 

จ านวนหนงัสือส่ง   199 เร่ือง  และประจ าเดือนกรกฎาคม 2552 จ านวนหนงัสือรับ     112 เร่ือง  จ านวนหนงัสือส่ง    5 

192   เร่ือง       6 

     5.  การปรับปรุงห้องเรียน 7 

                 เม่ือวนัท่ี 1  กรกฎาคม  2552 กองอาคารสถานท่ี ไดด้ าเนินการซ่อมแซมหอ้ง B 223 บริเวณท่ีมีน ้า8 

ร่ัว และวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2552 กลุ่มภารกิจวิชาการไดข้นยา้ยส่ิงของเขา้ไปอยูใ่นหอ้งใหม่เรียบร้อยแลว้ 9 

ดา้นการปรับปรุงหอ้งเรียนโดยใชง้บประมาณจากฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์  10 

     1. การปรับปรุงหอ้ง 2 หอ้ง คือ B 202 และ B 215 ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 11 

       2. การจดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียน ท่ีด าเนินการส่งของเรียบร้อยแลว้ คือ โต๊ะและ12 

เกา้อ้ีอาจารยผ์ูส้อน จ านวน 4 ชุด, คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ชุด วสัดุและครุภณัฑท่ี์อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัซ้ือ คือ 13 

เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์, เคร่ืองฉายภาพ  3 มิติ (Visualizer), จอรับภาพแบบมอเตอร์, ชุดเคร่ืองเสียง, เกา้อ้ี 14 

Lecture, กระดานไวทบ์อร์ด   15 

     ท่ีประชุมรับทราบ  16 

 17 

1.5.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้18 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 2 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้19 

- การดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียน มีการส ารวจความพร้อมของหอ้งเรียน20 

จดัระเบียบโต๊ะ เกา้อ้ีใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดท้นัที 21 

- โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีการ Upload ขอ้มลูใน e-Learning รายวิชา22 

ศึกษาทัว่ไป จ านวน  17 คร้ัง  มีการปรับปรุงขอ้มลูใหท้นักบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 23 

- โครงการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย มีการจดัรูปแบบจุลสารศึกษาทัว่ไป  ฉบบัท่ี 3 ปี24 

ท่ี 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552 25 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 14 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู26 

เก่ียวกบั การจดัประชุม สมัมนาวิชาการ  เพ่ือใหผู้รั้บบริการและบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 27 

                ท่ีประชุมรับทราบ 28 

1.2 การลาออกของบุคลากร  29 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ นางสุวรรณี  นาเลาห์ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี30 

บริหารงานทัว่ไป ไดด้ าเนินการลาออก ตั้งแต่วนัท่ี  18  มิถุนายน  2552 เน่ืองจากไดง้านใหม่ และไดเ้รียกอนัดบั31 

ส ารองมาปฏิบติัราชการแทน ซ่ึงจะเร่ิมงานวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 32 

ท่ีประชุมรับทราบ 33 

 34 
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1.3 การพฒันาผลการปฏิบัตงิานและระบบ PMS  1 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2552 ทีมพ่ีเล้ียงจะมา2 

ลงเยี่ยมชมการใชร้ะบบบริหารจดัการเพ่ือพฒันาผลการปฏิบติังานของบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงทาง3 

ผูอ้  านวยการส านกัฯ มอบหมายให ้ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป และหวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป 4 

รับผิดชอบการด าเนินการและอ านวยความสะดวกในการลงเยี่ยมในคร้ังน้ี 5 

                             ท่ีประชุมรับทราบ 6 

1.4 รายงานการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  7 

 ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติัราชการ8 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนต ่า ใหก้ าหนดผูรั้บผิดชอบโดยตรง ในการเกบ็หลกัฐานเชิง9 

ประจกัษ ์เพ่ือพฒันาใหไ้ดค้ะแนนเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณถดัไป 10 

                             ท่ีประชุมรับทราบ 11 

1.5 แนวปฏิบัตใินการด าเนินโครงการต่างๆ   12 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส านกังานอธิการบดีท าหนงัสือเพ่ือ13 

ซกัซอ้มแนวปฏิบติัในการด าเนินโครงการต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นงบประมาณแผน่ดินหรืองบประมาณเงินรายได้14 

โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีอยูใ่นการควบคุมหรือก ากบัของส านกังานอธิการบดี  เพ่ือจะไดป้ฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 15 

ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี  1.5  16 

                             ท่ีประชุมรับทราบ 17 

1.6 การอนุรักษ์พลงังานภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 18 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัขอนแก่นมีแนวโนม้19 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า น ้าประปาและน ้ามนัเชิงเพลิงเพ่ิมมากข้ึน จึงเห็นควรใหช่้วยกนัรณรงคจ์ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง20 

กบัการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือปลกูจิตส านึกในการใชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดัต่อไป  21 

                             ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรใหต้ั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด โดยท่ีประชุมเห็นควรตั้งให ้22 

นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  เป็นประธาน 23 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2552  เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2552  24 

                            ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 25 

- หนา้ท่ี 1  บรรทดัท่ี 15  เพ่ิม “ผูม้าประชุมนางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชา26 

ศึกษาทัว่ไป” 27 

- หนา้ท่ี 3  บรรทดัท่ี 6  ค าวา่ “มีการอนุมติัเงินงบจ านวน 44,500 บาท” แกไ้ขเป็น “มีการอนุมติัเงิน28 

งบประมาณแผน่ดิน จ านวน 44,500 บาท” 29 

- หนา้ท่ี 3  บรรทดัท่ี 11  ค าวา่ “รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกิจสารสนเทศ ” แกไ้ขเป็น 30 

“รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 31 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 32 

3.1   แนวทางการด าเนินโครงการ การสร้างวฒันธรรมองค์กรฯ 33 
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                            หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ไดด้ าเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพ1 

บุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว้ และเพ่ือใหก้ารด าเนินโครงการมีความต่อเน่ืองจึงเสนอกิจกรรม เช่น 2 

การสร้างนิสยัประหยดัพลงังาน ความสะอาดของสถานท่ีท างาน เป็นตน้   3 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 4 

               ท่ีประชุมรับทราบ 5 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 6 

                4.1   พจิารณาแผนการใช้จ่ายเงนิไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 7 

              ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดด้ าเนินการขอเปล่ียนเงินจากเงินงบประมาณ8 

แผน่ดินจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) เป็นเงินรายได ้โดยไดมี้การประชุมหวัหนา้กลุ่มภารกิจเพ่ือวาง9 

แผนการใชเ้งินคงเหลือ เพ่ือส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป  ดงัรายละเอียดตาม10 

เอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.1 11 

              ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบแผนการใชจ่้ายเงินไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย. 2552)ท่ีน าเสนอ              12 

4.2   พจิารณาระบบการด าเนินงานด้านพสัดุ 13 

              ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากท่ีหน่วยตรวจสอบภายในเขา้ปฏิบติังาน14 

ตรวจสอบภายใน ท าใหเ้ห็นขอ้ท่ีควรปรับปรุงจ านวนหลายขอ้ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นพสัดุมีระบบการบริหาร15 

จดัการท่ีดี จึงมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในต่อไป ดงั16 

เอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.2 17 

               ที่ประชุมพจิารณา แลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 18 

                4.3   พจิารณาโครงการจดัท าแผนงบประมาณปี 2553 19 

               ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมความวา่ โครงการในปีงบประมาณ 2553 ท่ีได้20 

จดัท าเพ่ือเสนอคณะกรรมการอ านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเพ่ือพิจารณา  ทางคณะกรรมการอ านวยการฯ ไดใ้ห้21 

ขอ้เสนอแนะวา่จ านวนโครงการมากเกินไป อาจท าใหต้วัช้ีวดัต ่าถา้ไม่ด าเนินการ ควรเขียนเป็นโครงการใหญ่และมี22 

กิจกรรมยอ่ยแทน  23 

                 ที่ประชุมพจิารณา แลว้มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการอ านวยการส านกัฯ ใหค้ าแนะน า 24 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ                            25 

  ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ในวนัพุธท่ี  23 กนัยายน 2552 จะจดัใหมี้การท าบุญ26 

ส านกัฯ ซ่ึงเป็นวนัครบรอบวนัเกิดของส านกัฯ เพ่ือเป็นพิธีเสริมศิริมงคลกบัหน่วยงาน 27 
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