
 1 
 1 

รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 
คร้ังที่    2/2554 3 

วันที่   4 มีนาคม 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 านวยการ ฝ่ายวิชาการ 9 
 3. นางจินตนา  กนกปราน   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 10 

4. ศาสตราจารย์เพิ่มพูน  กีรติกสิกร  อาจารย์  11 
5. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  12 
6. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  13 

 7. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  14 
 8. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  15 
 9. นางสาววิกาวี  จันทรสาขา  นักวิชาการศึกษา  16 
 10. นางสาวยุพิน  งามเนตร์  นักวิชาการศึกษา  17 

11. นางสาวปิยพร  วิเศษศรี  นักวิชาการศึกษา  18 
 12. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ  19 
 13. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20 

14. นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย์ นักสารสนเทศ  21 
15. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  22 

 16. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  23 
 17. นางสาวชญานิศค์  สิทธิ   นักวิชาการศึกษา  24 

18. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ นักวิชาการศึกษา  25 
 19. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย 26 

20. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  เลขานุการ  27 
 28 
เร่ิมประชุม  เวลา  13.37 น. 29 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  30 
 31 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  32 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554) 33 
1.1.1 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 34 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้ด าเนินงานเก่ียวกับ35 

งาน การเกษียนหนังสือรับเข้า การเตรียมพร้อมการขนย้ายครุภัณฑ์ไปตึกใหม่ การรับครุภัณฑ์ใหม่ที่ด าเนินการจัดซื้อใน36 
ปีงบประมาณ 2554 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การเบิกจ่ายเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน37 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 38 

1.1.2 กลุ่มภารกิจวิชาการ  39 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน การ40 

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ การขอเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย โครงการประเมินผลการจัดการเรียน41 
การสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 โครงการกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสาร42 
ประกอบวาระการประชุม 1.2 43 

1.1.3 กลุ่มภารกิจ/... 
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 1. 1.3 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ แผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจ แผนฯได้ด าเนินงาน2 
เก่ียวกับงาน สัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ วิจัย3 
สถาบัน การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาระบบ e-office โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลประกัน4 
คุณภาพ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 5 

ที่ประชุมรับทราบ  6 
 7 

1.2 การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 8 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งส านักวิชาศึกษาทั่วไปที่ 4/2554 ลง9 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เร่ือง เปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มภารกิจ และเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มภารกิจภายในส านักวิชา10 
ศึกษาทั่วไป  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มภารกิจ จากเดิม กลุ่มภารกิจสารสนเทศ เป็นกลุ่มภารกิจแผนและประกัน11 
คุณภาพ และเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ จากเดิม นายจักรินทร์  ศิลารัตน์ เป็นนางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ดัง12 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 13 

 ที่ประชุมรับทราบ  14 
 15 
1.3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ Website ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 16 
 นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย์ ต าแหน่งนักสารสนเทศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการพัฒนา17 

เว็บไซต์ภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่ิมพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โดยส่งข้อมูลฉบับ18 
ภาษาไทยให้สถาบันภาษาด าเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษ    19 

 ที่ประชุมรับทราบ  20 
 21 
 1.4 การประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 22 
  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ต้องการให้บุคลากรทุกคน 23 
รับทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติเก่ียวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของส านักฯ สามารถตอบได้ทันทีเมื่อมีพูด24 
มาสอบถาม และต้องการให้ประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของส านักฯ ลงไปสู่นักศึกษา อาจารย์25 
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบข้อมูลนี้ 26 
  ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  1/2554 เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 29 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้  30 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 39 ค าว่า “การตั้งงบประมาณขอทุกปี ” แก้ไขเป็น “การตั้งงบประมาณรองรับ31 
ทุกปี” 32 

 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 14 ค าว่า “เว็ปไซต์” แก้ไขเป็น “เว็บไซต์” 33 
   หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 23 ค าว่า “ขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน และการ34 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง คาดว่าในส่วนของส านักงานจะได้ย้ายเข้าไปประมาณเดือนเมษายน 2554 ดังเอกสารประกอบ35 
วาระการประชุม 1.3” แก้ไขเป็น “ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะครุภัณฑ์” 36 

  37 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 38 
 3.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเอกลักษณ์การแต่งกายของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 39 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมบุคลากรเมื่อวันที่ 4 40 
กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบและได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นที่ปรึกษาในการเลือกลาย41 
ผ้าไทย เลือกสีและแบบ เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง 42 

นางสาวภัสราภรณ/์... 



 3 
นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ ได้ด าเนินการเลือกลายผ้าไทยและสี เพื่อให้บุคลากรเสนอความคิดเห็น โดยได้ข้อสรุปว่า1 
ต้องการให้เป็นผ้าไทยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  2 

 ที่ประชุมรับทราบแล้วมีมติเห็นชอบ และได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้คัดเลือก3 
การผ้าฝ้ายหรือไหม และเลือกโทนผ้าสีพื้น 4 

 5 
 3.2 การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 6 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากที่ส านักฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งรอง7 
ผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ เพื่อมีอ านาจหน้าที่บริหารงานกลุ่มภารกิจต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ และเพื่อการบริหารงานภายใน8 
ส านักฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ กรณีที่ผู้อ านวยการส านักฯ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่9 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งได้ จึงได้เห็นควรมีค าสั่งส านักวิชาศึกษาทั่วไป ที่ 5/2554 ลงวันที่ 21 10 
กุมภาพันธ์ 2554 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอ านาจ11 
ตามล าดับดังนี้ 1. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 2. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดังเอกสารประกอบ12 
วาระการประชุม 3.2 13 
  ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 16 

4.1 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2554  17 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากแผนปฏิบัติราชการประจ า18 

งบประมาณ 2554 ที่ได้มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบโครงการตามแผนฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งการประกันคุณภาพ19 
ภายใน หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ จึงได้จัดท าตาราง20 
สรุประยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรมย่อยตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ดังเอกสารประกอบวาระการ21 
ประชุม 4.1 22 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 23 
2554 เวลา 14.00 น. 24 
 25 
            4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 26 
           หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน27 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีการจัดประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ใน28 
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เพื่อที่จะให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้กรอกข้อมูลรายงาน29 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  30 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ   31 
 32 

 4.3 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้อร้องเรียน 33 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในการประกันคุณภาพจะต้องมี34 
กลไกการจัดการข้อร้องเรียนด้วย จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อก าหนดช่องทางการ35 
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้การตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่มีมายังส านักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไป36 
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่สมควรได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาได้ทันเวลา 37 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของส านักวิชาศึกษา38 
ทั่วไป ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักฯ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 39 
และหัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 40 

 41 
 42 
 43 

4.4 แนวทาง/... 



 4 
4.4 แนวทางการท าวิจัยสถาบัน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่2 

ผ่านมาได้จัดสัมมนาโครงการวิจัยสถาบัน โดยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในการท าวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2554 3 
จ านวน 10 เร่ือง มาน าเสนอเค้าโครงงานวิจัย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะและน าไปปรับแก้ต่อไป  4 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  แต่อย่างไรก็ตามผู้อ านวยการส านักฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หัวข้อ5 
การท าวิจัยสถาบันยังขาดงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนส านักฯ ตามแผนกลยุทธ์รวมถึงการท าวิจัยสถาบันในการหาค าตอบ6 
เก่ียวกับการแก้ปัญหาจุดที่จ าเป็นต้องพัฒนา 7 
 8 
 9 
เลิกประชุมเวลา  16.35 นาฬิกา            10 
 11 
 12 

                         ….…………….……………………. 13 
  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 14 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      15 


