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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    9 / 2552 2 

วนัที่   28   ตุลาคม   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. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง  นกัวิชาการศึกษา 11 

 6. นางกาญจนา  เคา้ปัญญา  นกัวิชาการศึกษา  12 

7. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  13 

 8. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  14 

 9. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี 15 

10. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิราชการ) 17 

 1. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  18 

 2. นายเชิดพงศ ์ ตาปราบ  นกัสารสนเทศ  19 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.15 น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  23 

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

1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ25 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้26 

      1.  โครงการพฒันาเอกสารชุดการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไป (หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) 27 

              มีการประชุมเพ่ือจดัท าและพิจารณารายละเอียด (มคอ. 3) และเชิญ รศ.ทศันีย ์ บุญเติม 28 

ผูท้รงคุณวฒิุจากคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวิพากษเ์พ่ือใหข้อ้เสนอแนะ และปรับแกใ้หต้รงวตัถุประสงคข์องรายวิชา  29 

      2.  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ คร้ังที่ 6/2552 วนัที่ 20 ตุลาคม 2552 30 

              มีการพิจารณาเร่ือง (ร่าง) ประกาศค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน โดยมีมติใหใ้ชอ้ตัรา31 

ค่าตอบแทนการสอนเป็นชัว่โมง ชัว่โมงละ 400 บาท คิดเกณฑเ์ดียวกนัทั้งโครงการพิเศษและภาคปกติ ยกเลิกอตัรา32 

จ่ายเพ่ิมกรณีร่วมสอน ปรับเพ่ิมอตัราค่าตอบแทนอาจารยพิ์เศษ บุคคลภายในเป็น 400 บาทต่อชัว่โมง 33 

บุคคลภายนอก 600 บาทต่อชัว่โมง และใหมี้อตัราค่าบริหารจดัการเหมาจ่ายตามจ านวนกลุ่มการเรียน (Section) ให้34 

แต่ละรายวิชา  35 
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                      3.  การรับสมคัรผู้ช่วยอาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 1 

  มีการด าเนินการรับสมคัรผูช่้วยอาจารย์  ประจ าภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 จ านวน 50 คน 2 

ซ่ึงมีการสมัภาษณ์ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2552 ผลการคดัเลือกไดผู้ช่้วยอาจารยท์ั้งหมด 43 คน จาก 11 รายวิชา และ3 

ปฐมนิเทศวนัท่ี 21 ตุลาคม 2552  ส่วนท่ีเหลือจ านวน 7 คน  จะด าเนินการเปิดรับสมคัรรอบท่ี 2 ต่อไป 4 

                      4.  การประชุมรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 5 

  เม่ือวนัท่ี 26  ตุลาคม 2552 ไดด้ าเนินการจดัประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เร่ืองนโยบายการเปิด6 

รายวิชาศึกษาทัว่ไประดบัคณะ และช้ีแจงการขออนุมติัเปิดรายวิชาศึกษาทัว่ไป โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 23 ท่าน 7 

                     5.  การส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทนการสอน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 8 

2552 9 

  มีการส่งเอกสารเพ่ือเสนอขออนุมติัเงินแลว้จ านวน 15 รายวิชา คงเหลืออีก 3 รายวิชาอยูร่ะหวา่ง10 

ด าเนินการ 11 

ท่ีประชุมรับทราบ 12 

1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ13 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1  เดอืน สรุปได้ ดงันี ้14 

                      1.  โครงการสัมมนาวชิาการ  “การพฒันารายวชิาศึกษาทั่วไปที่เช่ือมโยงกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ15 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552”  16 

เม่ือวนัท่ี  5-6 ตุลาคม 2552 กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดรั้บผิดชอบใหด้ าเนินการประสานเร่ือง  17 

การอ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงมีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกบั18 

เจา้ของโครงการ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                       19 

                     2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 20 

               -   ด้านบุคลากร 21 

 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2552 ไดส่้งแบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากร และ22 

แบบส ารวจความตอ้งการเพ่ือเสริมสร้างความผาสุกในการท างานของส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหก้บับุคลากรจ านวน 23 

16 คน เพ่ือน าขอ้มลูมาจดัท า (ร่าง) แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลและแผนรวมของส านกัฯ ปีงบประมาณ 2553 24 

  วนัท่ี 28  ตุลาคม 2552 ไดเ้ชิญคณะกรรมการประเมินเพ่ือต่อสญัญาจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั 25 

โดยใชเ้งินรายได ้คือ นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ มีการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพ่ือความ26 

โปร่งใสและเป็นธรรมส าหรับบุคลากร 27 

            3.  งานพสัดุ  28 

                เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2552 ไดส่้งหนงัสือใหทุ้กกลุ่มภารกิจด าเนินการส ารวจความตอ้งการใชว้สัดุ29 

และครุภณัฑ ์ประจ าปีงบประมาณ 2553 เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ดัท า (ร่าง) แผนจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑ ์และแผนจดัหา30 

วสัดุ ปีงบประมาณ 2553 ใหก้บัผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ เพ่ือพิจารณาเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป และ31 

ส านกัฯ ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายวสัดุประจ าเดือน ตุลาคม 2552 เพ่ือใชส้ าหรับการเรียนการสอน และวสัดุใชใ้น32 

ส านกังาน  ตามใบเบิกเลขท่ี 001/53  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  518.00 บาท  (หา้ร้อยสิบแปดบาทถว้น)  มียอดเงิน33 

คงเหลือจากปีงบประมาณ 2552 ทั้งส้ิน 158,044.94  บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนแปดพนัส่ีสิบส่ีบาทเกา้สิบส่ีสตางค)์ 34 

 35 
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      4.  งานสารบรรณ 1 

ส านกัฯ ไดรั้บ-ส่งหนงัสือประจ าเดือนตุลาคม 2552  โดยมีจ านวนหนงัสือรับเขา้จ านวน    1332 

เร่ือง และหนงัสือส่งออกจ านวน 164 เร่ือง  3 

     5.  รายงานการเบิกจ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2553 4 

ส านกัฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสน5 

หา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) ใชไ้ปประจ าเดือนตุลาคมจ านวน 136,743.00 บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหกพนัเจด็ร้อยส่ี6 

สิบสามบาทถว้น) คิดเป็น 0.96 % ยอดเงินคงเหลือทั้งส้ิน 14,119,257.00 (สิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเกา้พนัสอง7 

ร้อยหา้สิบเจด็สิบถว้น) คิดเป็น 99.04 % 8 

     ท่ีประชุมรับทราบ  9 

1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้10 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน สรุปได้ ดงันี ้11 

                     1. การดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในการให้บริการของห้องเรียน  12 

  เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2552 มีการส ารวจความพร้อมของหอ้งเรียนจดัระเบียบโต๊ะ เกา้อ้ีใหอ้ยูใ่น13 

สภาพพร้อมใชง้านไดท้นัทีจ านวน 4 หอ้ง  และเปิด-ปิดหอ้งเรียน จ านวน 19 คร้ัง 14 

     2. โครงการพฒันา e-Learning รายวชิาศึกษาทั่วไป  15 

มีการปรับปรุงขอ้มลูใน e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน  6  คร้ัง  มีการปรับปรุงขอ้มลูให้16 

ทนักบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 17 

 3. โครงการผลติส่ือประชาสัมพนัธ์ที่หลากหลาย 18 

 มีการเกบ็ขอ้มลูและบนัทึกภาพน่ิงกิจกรรมของส านกัฯ เพ่ือน าไปประกอบการจดัท าจุลสาร19 

ส านกัฯ ฉบบัท่ี 3 ปีท่ี 3 ( ก.ย. – ธ.ค. 52) จ านวน 5 กิจกรรม  20 

4. การพฒันาเวบ็ไซด์ส านักวชิาศึกษาทั่วไป  21 

มีการปรับปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซด ์จ านวน 7 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบั การประชาสมัพนัธ์22 

กิจกรรมองคก์รใหท้นัต่อเหตุการณ์ เพ่ือใหผู้รั้บบริการและบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 23 

                ท่ีประชุมรับทราบ 24 

1.2 แนวปฏิบัตใินการลงเวลาปฏิบัตงิาน   25 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากส านกัฯไดด้ าเนินการใช้26 

เคร่ืองตอกบตัรลงเวลาปฏิบติังาน ซ่ึงจะเร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไป เพ่ือก าหนดใหบุ้คลากรมีแนว27 

ปฏิบติัร่วมกนั 28 

ท่ีประชุมรับทราบ 29 

 30 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2552  เม่ือวนัท่ี  28  ตุลาคม  2552  31 

      ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุม 32 

 33 

 34 

 35 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 1 

3.1   รายงาน ก.พ.ร. รอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ 2552 2 

                            หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ได้3 

ด าเนินการส่งขอ้มลูรายงาน ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2552  ในวนัท่ี  8 ตุลาคม 2552 ทนัตามเวลา4 

ท่ีก าหนดไว ้และคียข์อ้มลูลงใน E-SAR ไดค่้าคะแนน 82.61 %  5 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ  6 

               ท่ีประชุมรับทราบและผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดใ้หก้ลบัไปหาขอ้มลูเร่ืองค่าคะแนนท่ีคียล์งใน E-7 

SAR วา่แต่ละค่าคะแนนไดม้าอยา่งไร และท าอยา่งไรถึงจะไดค้ะแนน 100 %  8 

 9 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 10 

                4.1   พจิารณาโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 11 

           ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 2553 12 

ทั้งส้ิน 14,256,000.00 บาท (สิบส่ีลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) ซ่ึงทางกองแผนงานไดก้ าหนดเงินในการ13 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมมา 2 หมวด คือ โครงการสมัมนาเพ่ือพฒันาหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป และโครงการ14 

พฒันา อบรม บุคลากร และพฒันาส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จึงแบ่งใหแ้ต่ละกลุ่มภารกิจรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 15 

และน าโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มภารกิจมาวางแผนก าหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะใชใ้นการ16 

ด าเนินงาน 17 

                ท่ีประชุมรับทราบและเห็นควรจดัโครงการเพ่ือเขียนโครงการตาม แผนปฏิบติัราชการประจ าปี18 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 19 

  20 

 21 

เลกิประชุมเวลา  12.45 น.            22 

 23 

 24 

                             .. ………………………………… 25 
 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 26 
        ผูจ้ดรายงานการประชุม 27 

     28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  26  พฤศจกิายน  2552 35 


