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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 
คร้ังที่    9/2553 3 

วันที่   8 ธันวาคม  2553 4 
ณ  ห้อง GE Service Unit ส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

*************************************** 6 
ผู้มาประชุม 7 
 1. รองศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ประธาน  8 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 9 

3. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  10 
4. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  11 

 5. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  12 
 6. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  13 
 7. นางสาววิกาวี  จันทรสาขา  นักวิชาการศึกษา  14 
 8. นางสาวยุพิน  งามเนตร์   นักวิชาการศึกษา  15 

9. นางสาวปิยพร  วิเศษศรี   นักวิชาการศึกษา  16 
 10. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ  17 
 11. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18 

12 . นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย์ นักสารสนเทศ  19 
13. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ นักวิชาการศึกษา   20 

 14. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  21 
 15. นางสาวชญานิศค์  สิทธิ   นักวิชาการศึกษา  22 
 16. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย 23 

17. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  เลขานุการ  24 
 25 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 26 
 1. นางจินตนา  กนกปราน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  27 
 2. ศาสตราจารย์เพิ่มพูน  กีรติกสิกร  อาจารย์  28 

3. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  29 
  30 

เร่ิมประชุม  เวลา  14.05 น. 31 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  34 

1.1 การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 35 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วได้จัด ประชุมสร้าง36 

ความเข้าใจระหว่างผู้มอบงานและผู้รับมอบงานในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และในข้อก าหนด37 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรให้ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผลจากการประชุมท าให้ได้เอกสาร38 
การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง39 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 40 

 ที่ประชุมรับทราบ  41 
 42 



 2 
1.2 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 8  พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 1 

2553) 2 
1.2.1 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 3 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้ด าเนินงาน4 

เก่ียวกับงาน ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเจ้าหน้าที่  ด้านสารบรรณ  ด้านการเงิน และด้านพัสดุ ซึ่งมีผลการ5 
ปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 6 

1.2.2 กลุ่มภารกิจวิชาการ  7 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน 8 

ด้านงานบริหารการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร/รายวิชา และงาน9 
บริการวิชาการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 10 

 1.2.3 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  11 
นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่ม12 

ภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านบริหารความเสี่ยง การ13 
จัดท ารายงานประจ าปี  ระบบฐานข้อมูล e-Office และการพัฒนาเว็ปไซต์ส านักวิชาศึกษาทั่วไปสู่ระดับสากล  ซึ่งมี14 
ผลการปฏิบัติงาน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 15 

ที่ประชุมรับทราบ           16 
 17 

1.3 แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท 18 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะและ19 

หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณี20 
ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท เพื่อให้ทุกคณะและหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งและ21 
เร่งด่วน ให้ด าเนินการน าเสนอได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า22 
หน่วยงาน เพื่อชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นกรณีที่ที่ไม่อาจด าเนินการเปิดรับสมัครตามกระบวนการปกติได้ ดังเอกสาร23 
ประกอบวาระการประชุม 1.3 24 

 ที่ประชุมรับทราบ  25 
 26 
1.4 แนวทางการท าวิจัยสถาบัน 27 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ได้มีการ28 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยสถาบัน ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 1) งานวิจัยสถาบันที่29 
จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2554 2) มอบหมายผู้รับผิดชอบท าวิจัยสถาบัน 3) แนวทางการท าวิจัยสถาบัน 4) 30 
พิจารณาเงินสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและมีความเห็นชอบให้จัดท าวิจัยสถาบัน ดัง31 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.4 32 

 ที่ประชุมรับทราบ  33 
 34 
 35 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  8/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 36 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้  37 

 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 24 ค าว่า “213,884.89 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่38 
บาทแปดสิบเก้าสตางค์)” แก้ไขเป็น “90,867.89 บาท (เก้าหม่ืนแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)” 39 

 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 25ค าว่า “15,909,132.11 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ40 
สองบาทสิบเอ็ดสตางค์)” แก้ไขเป็น “15,786,115.11 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท41 
สิบเอ็ดสตางค์)” 42 

 หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 ค าว่า “อยาก” เพิ่มเติมเป็น “ประสงค์” 43 



 3 
  1 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 2 
  -ไม่ม-ี  3 
 4 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

4.1 การขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 6 
  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานอธิการบดีได้ส่งหนังสือที่ 7 
ศธ 0514.1/678 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการอนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้8 
และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่องดหรือชะลอการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะเร่ิมด าเนินการหลังวันที่ 5 9 
กุมภาพันธ์ 2554 และการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2554 หรือปีงบประมาณอื่นๆ  ที่เป็นโครงการ/กิจกรรม10 
ระยะยาวกว่า 6 เดือน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 11 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับโครงการจัดท าระบบประชาสัมพันธ์/สื่อสารหลากหลาย12 
รูปแบบ ใหม่เป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเชิงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 13 

 14 
                4.2   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับติดตามงานตามข้อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 15 
           ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการไปประชุมเพื่อรับทราบการ16 
มอบหมายตัวชี้วัด ซึ่งมีการมอบหมายจากอธิการบดี โดยมีผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้เซ็นต์รับมอบงาน  17 
รองผู้อ านวยการส านักฯ และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มภารกิจ โดยแต่ละลุ่ม18 
ภารกิจจะเป็นผู้รับมอบตัวชี้วัดเพื่อน าไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลในรอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 19 
ตามล าดับ  ขณะนี้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับไปด าเนินการออกแบบฟอร์มการมอบหมายตัวชี้วัด 20 
และจัดท าปฏิทินการรายงานข้อมูล 21 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ   22 
 23 

    24 
เลิกประชุมเวลา  17.00 นาฬิกา            25 
 26 

                           ….…………………………………… 27 
  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 28 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      29 


