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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    8 / 2552 2 

วนัที่   25   กนัยายน   2552 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

*************************************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน 7 

 2. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  8 

 3. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา 9 

 4. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  10 

 5. นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ  นกัสารสนเทศ  11 

 6. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  12 

 7. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี 13 

8. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  14 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิราชการ) 15 

 1. นางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 16 

 2. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  17 

 3. นางกาญจนา  เคา้ปัญญา  นกัวิชาการศึกษา  18 

 4. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา  19 

  20 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.08 น. 21 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  22 

 23 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  24 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (27  สิงหาคม – 24 กนัยายน 2552) 25 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ26 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้27 

      1.  โครงการพฒันาเอกสารชุดการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไป (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) 28 

              มีการจดัท าเอกสารชุดการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปตามหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552 จ านวน 29 

17 รายวิชา โดยมีประธานแต่ละหมวดวิชาร่วมกนัจดัท ารูปแบบ รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และจดัท าตวัอยา่ง30 

รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว ้3 31 

คร้ัง ดงัน้ี 32 

 คร้ังที่ 1 ประชุมประธานหมวดวิชาเพ่ือจดัท าคู่มือการจดัท ารายละเอียดรายวิชา 33 

 คร้ังที่ 2 จดัสมัมนาคณะกรรมการบริหารส านกัฯ ร่วมกนัจดัท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และ34 

แผนการเรียนรู้ 35 
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 คร้ังที่ 3  จดัสมัมนาคณะกรรมการจดัท าเอกสารชุดการสอน เพ่ือร่วมกนัจดัท าคู่มือผูส้อน คู่มือ1 

ผูเ้รียน และขอ้สอบ  2 

      2.  การด าเนินการจดัสอบปลายภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552  3 

              มีการจดัท าส าเนาขอ้สอบ ระหวา่งวนัท่ี 16-22  กนัยายน 2552 จ านวน 15 รายวิชา ส่วนท่ีเหลือ4 

จ านวน 3 รายวิชา ท่ีไม่มีการจดัสอบ คือ วิชา 000 132 ชีวิตกบัสุนทรียะ, วิชา 000 153 ชีวิตกบัเอกภพ, วิชา 000 142 5 

คุณค่าชีวิต 6 

                      3.  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานผู้ช่วยอาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 7 

  มีการส่งแบบสอบถามใหป้ระธานรายวิชาจ านวน 18 รายวิชา เพ่ือประเมินการปฏิบติังานของ8 

ผูช่้วยอาจารยท์ั้ง 55 คน โดยส านกัฯ จะออกประกาศนียบตัรใหผู้ช่้วยอาจารยท่ี์มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 9 

                      4.  การส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทนการสอน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปี10 

การศึกษา 2552 11 

  มีการส่งเอกสารเพ่ือเสนอขออนุมติัเงินแลว้จ านวน 6 รายวิชา เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 499,650 12 

บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหกร้อยหา้สิบบาทถว้น) คงเหลืออีก 12 รายวิชาอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 13 

ท่ีประชุมรับทราบ 14 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ15 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้16 

                      1.  โครงการ “มหกรรม GE Day” 17 

เม่ือวนัท่ี  13  กนัยายน 2552 กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บผิดชอบใหด้ าเนินการประสานเร่ือง  18 

อาหารคณะกรรมการและผูแ้สดงกิจกรรมบนเวที และการเบิกจ่ายเงินโครงการ ซ่ึงมีการประชุมเตรียมความพร้อม19 

ร่วมกบัเจา้ของโครงการ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                       20 

                     2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 21 

               -   ด้านบุคลากร 22 

       เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2552 ส่งหนงัสือแจง้กองการเจา้หนา้ท่ี เร่ือง ผลการพิจารณาการเล่ือนขั้น23 

เงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในรอบการเล่ือนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2552 มี24 

พนกังานท่ีมีคุณสมบติัเขา้เกณฑข์อ้ 11 (1) ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 15/2552) จ านวน 5 25 

คน คือ น.ส.นวรัตน ์ ก าลงัเลิศ, น.ส.ภสัราภรณ์  พรหมเทพ, น.ส.แกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์, นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน, 26 

นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์27 

                               -   ด้านพฒันาบุคลากร 28 

               เม่ือวนัท่ี  8-22  กนัยายน 2552  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปส่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนคือ 29 

นางสาวแกว้กาญจน ์  ศกนุะสิงห์  เขา้ร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงจดัโดย30 

งานวางแผนและประเมินผล กองแผนงาน 31 

เม่ือวนัท่ี  14 กนัยายน 2552  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นางสาวจิตรา  32 

เบญ็ทอง นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์  นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  33 

เขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสูตร “ทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ” ซ่ึงจดัโดยกองการเจา้หนา้ท่ี 34 
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เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน 2552  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ส่งบุคลากรดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี นายจกัรินทร์  1 

ศิลารัตน ์นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ  เขา้ร่วมการอบรมและ2 

สมัมนาหลกัสูตร “เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงานอยา่งมีประสิทธิภาพ” ซ่ึงจดัโดยกองการเจา้หนา้ท่ี 3 

            3.  งานพสัดุ  4 

                ส านกัฯ ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายวสัดุประจ าเดือน กนัยายน 2552 เพ่ือใชส้ าหรับการเรียนการสอน 5 

และวสัดุใชใ้นส านกังาน  ตามใบเบิกเลขท่ี 112/52  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  5,171.01 บาท  (หา้พนัหน่ึงร้อยเจด็สิบ6 

เอด็บาทหน่ึงสตางค)์ และโอนเงินใหง้านพสัดุทั้งส้ิน 144,458.50 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยหา้สิบแปดบาท7 

หา้สิบสตางค)์ มียอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 148,934.41 บาท  (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยสามสิบส่ีบาทส่ีสิบเอด็8 

สตางค)์ 9 

      4.  งานสารบรรณ 10 

ส านกัฯ ไดรั้บ-ส่งหนงัสือประจ าเดือนกนัยายน 2552  โดยมีจ านวนหนงัสือรับเขา้จ านวน    117 11 

เร่ือง และหนงัสือส่งออกจ านวน 244 เร่ือง  12 

     5.  การปรับปรุงห้องเรียน 13 

ดา้นการปรับปรุงและจดัซ้ือครุภณัฑห์อ้งเรียนโดยใชง้บประมาณจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น  มี14 

การจดัส่งวสัดุและครุภณัฑค์รบเรียบร้อยแลว้ ส่วนการปรับปรุงหอ้งเรียนส่วนท่ีเหลือจ านวน 4 หอ้ง ใหท้างการเงิน15 

ส่วนกลางกนัเงินเหล่ือมปีเรียบร้อยแลว้ 16 

     ท่ีประชุมรับทราบ  17 

1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้18 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน สรุปได้ ดงันี ้19 

                     1. การดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในการให้บริการของห้องเรียน  20 

  มีการส ารวจความพร้อมของหอ้งเรียนจดัระเบียบโต๊ะ เกา้อ้ีใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดท้นัที  21 

     2. โครงการพฒันา e-Learning รายวชิาศึกษาทั่วไป  22 

มีการปรับปรุงขอ้มลูใน e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน  7  คร้ัง  มีการปรับปรุงขอ้มลูให้23 

ทนักบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 24 

 3. โครงการผลติส่ือประชาสัมพนัธ์ที่หลากหลาย 25 

 มีการเกบ็ขอ้มลูและบนัทึกภาพน่ิงกิจกรรมของส านกัฯ เพ่ือน าไปประกอบการจดัท าจุลสาร26 

ส านกัฯ ฉบบัท่ี 3 ปีท่ี 3 ( ก.ย. – ธ.ค. 52) จ านวน 4 กิจกรรม  27 

4. การพฒันาเวบ็ไซด์ส านักวชิาศึกษาทั่วไป  28 

มีการปรับปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซด ์จ านวน 12 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบั การประชาสมัพนัธ์29 

กิจกรรมองคก์รใหท้นัต่อเหตุการณ์ เพ่ือใหผู้รั้บบริการและบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 30 

                ท่ีประชุมรับทราบ 31 

1.2 ขออนุมตักินัเงนิเหลือ่มปี งบประมาณปี 2552   32 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีการขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี 33 

งบประมาณปี 2552 จ านวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งส้ิน 3,933,002.50 (สามลา้นเกา้แสนสามหม่ืนสามพนัสองบาทหา้34 

สิบสตางค)์ 35 
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ท่ีประชุมรับทราบ 1 

 2 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2552  เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2552  3 

                            ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 4 

- หนา้ท่ี 2  บรรทดัท่ี 16  ค าวา่ “ส่วนนางสาวยพิุน  งามเนตร์ ” แกไ้ขเป็น “และนางสาวยพิุน  งาม5 

เนตร์” 6 

- หนา้ท่ี 3  บรรทดัท่ี 24  ค าวา่ “1.5.3” แกไ้ขเป็น “1.1.3” 7 

- หนา้ท่ี 4  บรรทดัท่ี 28  ค าวา่ “ช่วยดูขอ้มลูเพ่ือน ามาปรับแกต่้อไป ” แกไ้ขเป็น “ช่วยพิจารณา8 

ขอ้มลูเพ่ือน ามาปรับแกต่้อไป” 9 

 10 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 11 

3.1   โครงการมหกรรม GE Day 12 

                            หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ไดด้ าเนินการสรุปงบประมาณในการจดั13 

โครงการเป็นเงินทั้งส้ิน 179,900 บาท (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยบาทถว้น) ในส่วนของรูปเล่มการสรุปผล14 

และประเมินโครงการคุณจิตรา  เบญ็ทอง เป็นผูรั้บผิดชอบ 15 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ  16 

               ท่ีประชุมรับทราบและผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดเ้สนอใหจ้ดัท า VDO ในภาพรวมของโครงการ17 

มหกรรม GE Day โดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เอกสารในภาพรวม เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงขอ้มลู และส่งให้18 

สถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืนๆ ต่อไป 19 

 20 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 21 

                4.1   พจิารณารายงาน ก.พ.ร. รอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ 2552 22 

           เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ไดส่้งหนงัสือแจง้ทุกกลุ่มภารกิจเพ่ือ23 

รวบรวมและส่งเอกสารหลกัฐานประกอบรายงาน ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2552  ภายในวนัท่ี 30 24 

กนัยายน 2552 เพ่ือจดัท าขอ้มลูส่งกองแผนงานวนัท่ี 8 ตุลาคม 2552 25 

               ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรใหเ้ลือกเสนอผลลพัธ์ท่ีดีท่ีเกิดข้ึน จากการไดรั้บการคดัเลือกเป็น 26 

Best Practice ในดา้นกระบวนการจดัการทุกกลุ่มภารกิจและกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   27 

 28 

เลกิประชุมเวลา  12.00 น.            29 

 30 

                             .. ………………………………… 31 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 32 
        ผูจ้ดรายงานการประชุม 33 
 34 

     รับรองรายงานการประชุมวนัที่  28  ตุลาคม  2552 35 


