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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 
คร้ังที่    1/2554 3 

วันที่   4 กุมภาพันธ์ 2554 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. ศาสตราจารย์เพิ่มพูน  กีรติกสิกร  อาจารย์  10 
4. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  11 
5. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  12 

 6. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  13 
 7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  14 
 8. นางสาววิกาวี  จันทรสาขา  นักวิชาการศึกษา  15 
 9. นางสาวยุพิน  งามเนตร์   นักวิชาการศึกษา  16 

10. นางสาวปิยพร  วิเศษศรี  นักวิชาการศึกษา  17 
 11. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ  18 
 12. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19 

13. นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย์ นักสารสนเทศ  20 
14. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  21 

 15. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  22 
 16. นางสาวชญานิศค์  สิทธิ   นักวิชาการศึกษา  23 
 17. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย 24 

18. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  เลขานุการ  25 
 26 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจส าคัญ) 27 
 1. นางจินตนา  กนกปราน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  28 

2. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์  นักวิชาการศึกษา  29 
 30 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.45 น. 31 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  34 

1.1 ประสบการณ์ตรงในการบริหารงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 
 ผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถาบันภาษามีแนวทางการบริหารงานองค์กรก่ึง36 

ก ากับ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสอนภาษาต่างประเทศส าหรับบุคคลภายนอก อยู่37 
ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 38 
โดยการตั้งงบประมาณรองรับทุกปีเหมือนหน่วยงานอื่นๆ และมีการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน โดยการจัดอบรม39 
ภาษาต่างประเทศ และการเขียนต าราภาษาอังกฤษ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์ผู้สอนประจ าและอาจารย์พิเศษ มี40 
ระบบการประเมินและการพัฒนาบุคลากรตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 41 

 ที่ประชุมรับทราบ  42 
 43 



 2 
1.2 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2553 – 3 กุมภาพันธ์ 1 

2554) 2 
1.2.1 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 3 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้ด าเนินงานเก่ียวกับ4 

งาน ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเจ้าหน้าที่  ด้านสารบรรณ  ด้านการเงิน และด้านพัสดุ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดัง5 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 6 

1.2.2 กลุ่มภารกิจวิชาการ  7 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน8 

งานบริหารการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร/รายวิชา และงานบริการ9 
วิชาการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 10 

 1.2.3 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  11 
นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจ12 

แผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านบริหารความเสี่ยง การจัดท า13 
รายงานประจ าปี  ระบบฐานข้อมูล e-Office และการพัฒนาเว็ บไซต์ส านักวิชาศึกษาทั่วไปสู่ระดับสากล  ซึ่งมีผลการ14 
ปฏิบัติงาน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 15 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยผู้อ านวยการส านักฯ ได้เสนอแนะรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิด16 
ประโยชน์ต่อที่ประชุม โดยให้วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อจะได้น าไป17 
พัฒนางานต่อไป ส่วนรายละเอียดผลการด าเนินงานระดับรายบุคคลให้จัดไว้ในรูป Folio เพื่อใช้ประกอบการประเมิน 18 
 19 

1.3 ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนรวมภาษาและปฏิบัติการด้านพื้นฐาน 20 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มอบหมายให้คุณกาญจนา เค้าปัญญา 21 

เสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมภาษาและปฏิบัติการด้านพื้นฐาน  เพื่อรองรับการจัดการ22 
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  คุณกาญจนาได้รายงานว่าขณะนี้23 
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะครุภัณฑ์ 24 

 ที่ประชุมรับทราบ  25 
 26 
1.4 การปรับโครงสร้างการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไปและการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านัก 27 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ส่งเร่ืองการขออนุมัติปรับโครงสร้างการ28 

บริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไปและการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ29 
สัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนอธิการบดีมอบหมายให้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยตรวจสอบกฎ ระเบียบ30 
และขั้นตอนการด าเนินการ  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.4 31 

 ที่ประชุมรับทราบ  32 
 33 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  9/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 34 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้  35 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 36 ค าว่า “ส านักวิชาศึกษาทั่ว” เพิ่มเติมเป็น “ส านักวิชาศึกษาทั่วไป” 36 
 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 12 ค าว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับโครงการจัดท าระบบ37 

ประชาสัมพันธ์/สื่อสารหลากหลายรูปแบบ ใหม่เป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเชิงเทคโนโลยีที่ทันสมัย” แก้ไขเป็น 38 
“ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งดหรือชะลอทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554” 39 

 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 17 ค าว่า “ผู้เซ็นต์” แก้ไขเป็น “ผู้ลงนาม” 40 
 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 18 ค าว่า “แต่ละลุ่ม” แก้ไขเป็น “แต่ละกลุ่ม" 41 

  42 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 43 



 3 
 3.1 แนวทางการท าวิจัยสถาบัน : รูปแบบและวิธีการ 1 
  คุณชญานิศค์  สิทธิ นักวิชาการศึกษาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 2 
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อในการท าวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2554 และมอบหมายผู้รับผิดชอบ3 
โครงการวิจัย ซึ่งสรุปว่าโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีจ านวน 11 เร่ือง โดยให้ผู้รับผิดชอบไปเขียน4 
แบบเสนอโครงร่างวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด เพื่อที่จะน าเสนอวิทยากรต่อไป 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 

 3.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก ากับติดตามงานตาม TOR 8 
 คุณสุธาสินี  โคตรสีทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากที่9 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ลงนาม รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว   และได้จัดส่งส าเนาการ10 
ลงนามมอบหมายตัวชี้วัดให้กับบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อรับทราบ ขณะนี้ได้ด าเนินการ จัดท าปฏิทินการ11 
รายงานข้อมูล ส่งให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา หากไม่มีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนก็สามารถส่ง12 
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการการรายงานผลในรอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ   13 
  ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 16 

4.1 กรอบภารกิจของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างใหม่ 17 
  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการขออนุมัติปรับโครงสร้างการ18 
บริหารงานของส านักวิชาศึกษาทั่วไปและการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรออธิการบดี19 
พิจารณา หากโครงสร้างการบริหารงานของส านักฯ และการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ได้รับการอนุมัติ กรอบ20 
ภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรจะได้มีความชัดเจนขึ้น ในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในการก ากับและดูแลการท างาน 21 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 22 
 23 
            4.2 ปฏิทินการประเมินบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2554 24 
           หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท าแผนการประเมินบุคลากรและปฏิทิน25 
การประเมินบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้พิจารณาแนว26 
ทางการประเมิน ระยะเวลาประเมิน และเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 27 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  ให้บุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปศึกษาเอกสาร หากมีข้อสงสัย28 
สอบถามที่คุณภัสราภรณ์  พรหมเทพ 29 

 30 
 4.3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเอกลักษณ์การแต่งกายของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 31 
           ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วัฒนธรรมองค์กรการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุก32 
วันศุกร์ เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น และยังประสงค์ที่จะให้บุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปสร้าง33 
เอกลักษณ์ขององค์กรด้วยการแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์  34 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นที่35 
ปรึกษาในการเลือกลายผ้าไทย เลือกสีและแบบ มอบหมายให้คุณภัสราภรณ์ พรหมเทพ รับผิดชอบเขียนโครงการ  คุณ36 
กาญจนา เค้าปัญญา รับผิดชอบด าเนินการด้านพัสดุ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องมีความชัดเจนในเร่ืองค่าใช้จ่ายและ37 
ผู้รับผิดชอบ 38 
    39 
เลิกประชุมเวลา  17.53 นาฬิกา            40 
 41 
 42 

                           ….…………….……………………… 43 
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