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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    7 / 2552 2 

วนัที่   27   สิงหาคม   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. นางกาญจนา  เคา้ปัญญา  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  10.15 น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  21 
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ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  23 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (31  กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2552) 24 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ25 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้26 

      1.  โครงการมหกรรม GE Day 27 

              ก าหนดจดัโครงการในวนัอาทิตยท่ี์  13 กนัยายน  2552  ณ ศูนยอ์าหารและบริการ มีรายวิชาท่ีแจง้28 

เขา้ร่วมจดับูธแสดงนิทรรศการ 7 รายวิชา และมีการแสดงบนเวทีของรายวิชาศึกษาทัว่ไปจ านวน 3 รายวิชา  ส านกั29 

ฯไดมี้ค าสัง่แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานเรียบร้อยแลว้ 30 

      2.  โครงการพฒันาเอกสารชุดการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไป (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) 31 

              มีการพฒันาเอกสารชุดรายวิชาศึกษาทัว่ไปตามหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552 จ านวน 17 32 

รายวิชา โดยไดด้ าเนินการจดัท าขอ้มลูรายละเอียดรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 33 

พ.ศ. 2552 เพ่ือส่งใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารฯ ตรวจสอบขอ้มลูต่อไป  34 
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    3.  การด าเนินการขออนุมตัค่ิาใช้จ่ายในการจดัการเรียนการสอนปีงบประมาณ 2552 1 

  มีการด าเนินการขออนุมติัใชเ้งินเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการเรียนการสอนปีงบประมาณ 2552 2 

จ านวน 10 รายการ เช่น ค่าตอบแทนอาจารยพิ์เศษ ค่าตอบแทนการสอน ค่าจา้งเหมาจดัท าส าเนาขอ้สอบปลายภาค 3 

และโครงการต่างๆ ในรายวิชาศึกษาทัว่ไป เป็นเงินทั้งส้ิน 5,568,377 บาท (หา้ลา้นหา้แสนหกหม่ืนแปดพนัสามร้อย4 

เจด็สิบเจด็บาทถว้น) 5 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ6 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้7 

                      1.  โครงการสัมมนาแผนปฏิบัตกิารเพือ่จดัการคุณภาพ การจดัการเรียนการสอนวชิาศึกษาทั่วไปแบบ8 

บูรณาการ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการจดัการความรู้ของการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 9 

เม่ือวนัท่ี  14-17  สิงหาคม 2552 และวนัท่ี 20-21  สิงหาคม 2552 กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บผิดชอบ10 

ใหด้ าเนินการประสานเร่ือง ท่ีพกั อาหาร การลงทะเบียน และการเบิกจ่ายเงินโครงการ ซ่ึงมีการประชุมเตรียมความ11 

พร้อมร่วมกบัเจา้ของโครงการ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                       12 

                     2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 13 

               -   ด้านบุคลากร 14 

           เม่ือวนัท่ี  3  สิงหาคม 2552 นางกาญจนา  เคา้ปัญญา ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ได้15 

รายงานตวัและเร่ิมปฏิบติังาน เม่ือวนัท่ี 14  สิงหาคม 2552 และนางสาวยพิุน  งามเนตร์ ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา16 

ไดส้อบบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ ไดล้าออกไปเม่ือวนัท่ี  17 สิงหาคม  17 

2552 ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษาจึงวา่งลง นางกาญจนา  เคา้ปัญญา จึงไดย้ื่นความจ านงขอเปล่ียน  จากต าแหน่ง18 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป เลขประจ าต าแหน่ง 329  เป็นต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา เลขประจ าต าแหน่ง  328  19 

ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 20 

                               -   ด้านพฒันาบุคลากร 21 

                  เม่ือวนัท่ี  7 สิงหาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง 22 

นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์นางสาวแกว้กาญจน ์  ศกนุะสิงห์  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ  นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ 23 

เขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสูตรเฉพาะท่ี 4 “การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรคผ์ลงาน ” ซ่ึงจดัโดยกองการ24 

เจา้หนา้ท่ี 25 

เม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นางจินตนา  กนกปราน 26 

นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 27 

นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ  นางสาวยพิุน  งามเนตร์ นางปิยะธิดา  จนัทร์ตรี  เขา้ร่วมการ28 

อบรมและสมัมนาหลกัสูตรเฉพาะท่ี 8 “การสร้างและพฒันาคู่มือการปฏิบติังาน” ซ่ึงจดัโดยกองการเจา้หนา้ท่ี 29 

เม่ือวนัท่ี  19 สิงหาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์30 

นางสาวแกว้กาญจน ์  ศกนุะสิงห์  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ  นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ เขา้ร่วมการอบรมและ31 

สมัมนาหลกัสูตรเฉพาะท่ี 5 “เทคนิคการส่ือสารและการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ”  ซ่ึงจดัโดยกองการ32 

เจา้หนา้ท่ี 33 
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เม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นางจินตนา  กนกปราน 1 

นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์  นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ นางปิยะธิดา  จนัทร์ตรี เขา้ร่วมการอบรมและสมัมนา2 

หลกัสูตรเฉพาะท่ี 1 “การแปลงแผนกลยทุธ์สู่แผนปฏิบติังานรายบุคคล” ซ่ึงจดัโดยกองการเจา้หนา้ท่ี 3 

เม่ือวนัท่ี  24 สิงหาคม 2552  ส านกัฯ ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ 4 

นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  5 

นางปิยะธิดา  จนัทร์ตรี เขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสูตรเฉพาะท่ี 6 “การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน” ซ่ึงจดั6 

โดยกองการเจา้หนา้ท่ี 7 

            3.  งานพสัดุ  8 

                ส านกัฯ ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายวสัดุประจ าเดือน สิงหาคม 2552 เพ่ือใชส้ าหรับการเรียนการสอน 9 

และวสัดุใชใ้นส านกังาน  ตามใบเบิกเลขท่ี 097/52,108/52  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  21,604.52 บาท  (สองหม่ืนหน่ึง10 

พนัหกร้อยส่ีบาทหา้สิบสองสตางค)์ มียอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 9,646.92 บาท  (เกา้พนัหกร้อยส่ีสิบหกบาทเกา้สิบ11 

สองสตางค)์ 12 

      4.  งานสารบรรณ 13 

ส านกัฯ ไดรั้บ-ส่งหนงัสือประจ าเดือนสิงหาคม 2552  โดยมีจ านวนหนงัสือรับเขา้จ านวน    90 14 

เร่ือง และหนงัสือส่งออกจ านวน 168 เร่ือง  15 

     5.  การปรับปรุงห้องเรียน 16 

ดา้นการปรับปรุงและจดัซ้ือครุภณัฑห์อ้งเรียนโดยใชง้บประมาณจากฝ่ายวิชาการและวิเทศ17 

สมัพนัธ์  มีความกา้วหนา้ในการด าเนินการดงัน้ี 18 

            ร้านคา้ไดส่้ง  เคร่ืองฉายภาพ  3 มิติ (Visualizer), จอรับภาพแบบมอเตอร์, กระดานไวทบ์อร์ด 19 

เรียบร้อยแลว้ ส่วนวสัดุและครุภณัฑท่ี์อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัซ้ือ คือ เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์, ชุดเคร่ืองเสียง, 20 

เกา้อ้ี Lecture 21 

     ท่ีประชุมรับทราบ  22 

 23 

1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้24 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน สรุปได้ ดงันี ้25 

- การดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียน มีการส ารวจความพร้อมของหอ้งเรียน26 

จดัระเบียบโต๊ะ เกา้อ้ีใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดท้นัที 27 

- โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีการปรับปรุงขอ้มลูใน e-Learning รายวิชา28 

ศึกษาทัว่ไป จ านวน  4  คร้ัง  มีการปรับปรุงขอ้มลูใหท้นักบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 29 

- โครงการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย มีการส่งตน้ฉบบัจุลสารศึกษาทัว่ไป  ฉบบัท่ี 3 ปี30 

ท่ี 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552 จดัพิมพจ์ านวน  500 ฉบบั 31 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 11 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู32 

เก่ียวกบั การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมองคก์รใหท้นัต่อเหตุการณ์  เพ่ือใหผู้รั้บบริการและบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 33 

                ท่ีประชุมรับทราบ 34 
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1.2 แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการน าสินค้ามาใช้ก่อนและการเบิกจ่ายเงนิ  1 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีหนงัสือเวียนจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น2 

ใหถื้อปฏิบติัเก่ียวกบักรณีท่ีน าของจากร้านคา้มาใชก่้อน และการเบิกจ่ายเงินล่าชา้ หรือไม่จ่ายเงิน ถือเป็นความผิด3 

ทางละเมิด เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจึงขอความร่วมมือจากคณบดี/หวัหนา้หน่วยงาน ควบคุม ก ากบัใหบุ้คลากรใน4 

สงักดัปฏิบติังานภายใตร้ะเบียบอยา่งเคร่งครัด หากบุคลากรผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามถือวา่มีความบกพร่องในการปฏิบติั5 

หนา้ท่ี ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้พิจารณาการไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี หรือเงินรางวลัอ่ืน และใหห้น่วยงาน6 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริงในกรณีความบกพร่องดงักล่าว พร้อมทั้งรายงานใหอ้ธิการบดีทราบ 7 

ท่ีประชุมรับทราบ 8 

 9 

1.3 การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน รอบที่ 2/2552 10 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี  25  สิงหาคม 2552 มีการ11 

ประเมินผลการปฏิบติังานรอบท่ี 2 โดยมีพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประเมินแผน่ดินจ านวน 4 คน พนกังาน12 

มหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายไดจ้ านวน 1 คน  และลกูจา้งชัว่คราวจ านวน 1 คน ซ่ึงคณะกรรมการเห็นควรใหบุ้คลากร13 

เขียนขอ้ก าหนดการจา้งและภาระงานท่ีรับผิดชอบใหช้ดัเจน เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการเกบ็หลกัฐานเชิงประจกัษ์14 

ต่อไป 15 

                             ท่ีประชุมรับทราบ 16 

 17 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2552  เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2552  18 

                            ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 19 

- หนา้ท่ี 4  บรรทดัท่ี 23  ค าวา่ “ท่ีประชุมเห็นควรตั้งใหน้ายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน เป็นประธาน ” 20 

แกไ้ขเป็น “ท่ีประชุมเห็นควรแต่งตั้งใหน้ายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์เป็นประธานคณะกรรมการดา้นการอนุรักษ์21 

พลงังาน” 22 

 23 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 24 

3.1   โครงการจดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2553 25 

                            เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ไดด้ าเนินการสรุปแผน26 

ปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละกลุ่มภารกิจเพ่ือจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2553  ส่งให้27 

คณะกรรมการบริหารส านกัฯ ช่วยพิจารณาขอ้มลูเพ่ือน ามาปรับแกต่้อไป 28 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 29 

               ท่ีประชุมรับทราบ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 



 5 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 1 

                4.1   พจิารณารายการค่าใช้จ่ายเงนิปีงบประมาณ 2552 2 

              ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีการประชุมหวัหนา้กลุ่มภารกิจและเจา้หนา้ท่ี3 

การเงินเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการเพ่ือสรุปและวางแผนการใชจ่้ายเงินใหเ้บิกจ่ายทนัตามก าหนดเวลาของ4 

กองคลงั โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าตอบแทนอาจารยผ์ูส้อนประจ าภาคตน้ ปีการศึกษา 2552 ค่าตอบแทน5 

ผูช่้วยสอน และค่าเช่าหอ้งเรียน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.1 6 

               ท่ีประชุม รับทราบและเห็นควรใหก้ลุ่มวิชาการด าเนินการรวบรวมเอกสารหลกัฐานเพ่ือส่งให้7 

งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายใหท้นัในปีงบประมาณ 2552  8 

 9 

 10 

เลกิประชุมเวลา  11.55 น.            11 

 12 

                             .. ………………………………… 13 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 14 
        ผูจ้ดรายงานการประชุม 15 

       นางจินตนา   กนกปราน 16 
                ผูต้รวจ/ทาน        17 
 18 

 19 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  25  กนัยายน  2552 20 

 21 


