
 1 
 1 

รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 
คร้ังที่    3/2554 3 

วันศุกร์ที่ 3  มิถุนายน 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. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  11 
5. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  12 

 6. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  13 
 7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  14 
 8. นางสาวยุพิน  งามเนตร์   นักวิชาการศึกษา  15 

9. นางสาวปิยพร  วิเศษศรี   นักวิชาการศึกษา  16 
 10. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ 17 

11. นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย์ นักสารสนเทศ  18 
12. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  19 

 13. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  20 
14. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ นักวิชาการศึกษา  21 

 15. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย 22 
16. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  เลขานุการ  23 

 24 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการ) 25 

1. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 
2. นางสาววิกาวี  จันทรสาขา  นักวิชาการศึกษา  27 
3. นางสาวชญานิศค์  สิทธิ   นักวิชาการศึกษา 28 

 29 
เร่ิมประชุม  เวลา  14.00 น. 30 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  31 
 32 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  33 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2554) 34 
1.1.1 กลุ่มภารกิจบริหาร 35 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน36 

พัฒนาบุคลากร ด้านการเจ้าหน้าที่  ด้านการเงิน และด้านพัสดุ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการ37 
ประชุม 1.1 38 

1.1.2 กลุ่มภารกิจวิชาการ  39 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน40 

งานบริหารการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร/รายวิชา และงานบริการ41 
วิชาการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 42 

 43 
/1.1.3 กลุ่มภารกิจ... 
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 1. 1.3 กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ นักวิชาการศึกษาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านบริหารความเสี่ยง การจัดท ารายงาน3 
ประจ าปี  ระบบฐานข้อมูล e-Office และการพัฒนาเว็บไซต์ส านักวิชาศึกษาทั่วไปสู่ระดับสากล  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน 4 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 5 

ที่ประชุมรับทราบ  6 
 7 

1.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ทางส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้9 

ก าหนดวันเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คือวันที่ 27 กรกฎาคม  2554  10 
โดยใช้เกณฑ์ประเมิน EdPEx แบบเต็มรูปแบบ  รายละเอียดการตรวจประเมินทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้แจ้ง  หากได้รับ11 
แจ้งรายละเอียดจากทางมหาวิทยาลัย จะแจ้งหรือประชุมชี้แจงอีกครั้ง 12 

 ที่ประชุมรับทราบ  และให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใส่ลงในกล่อง 13 
 14 
1.3 การเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 15 

  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เปิดการ16 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 จ านวน 4 รายวิชา และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา17 
ทั่วไปฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553 จ านวน 17 รายวิชา มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจ านวนประมาณ 16,147 คน 18 
จ านวนกลุ่มเรียน 233 กลุ่มเรียน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.3 19 
  ที่ประชุมรับทราบ  20 
 21 
 1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินบุคลากร ปี 2554 22 
  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งแนว23 
ปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้เกิดความชัดเจน24 
เก่ียวกับการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบของผู้บริหาร โดยก าหนดแนว25 
ปฏิบัติ ดังนี้ 1.) ข้าราชการ 2.) พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 3.) ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ  ดัง26 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.4 27 
  ที่ประชุมรับทราบ 28 
   29 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  2/2554 เม่ือวันที่ 4 มีนาคม  2554 30 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษา31 
ทั่วไป ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554  โดยไม่มีการแก้ไข 32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 34 
 3.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเอกลักษณ์การแต่งกายของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 35 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการ36 
ลงคะแนนเสียงเลือกลายผ้าไทยและสีผ้าไทยเรียบร้อยแล้ว  จึงได้มีการเขียนโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมการแต่ง37 
กายด้วยผ้าไทย เพื่อขออนุมัติจัดและใช้งบประมาณ ซึ่งขณะนี้ด าเนินการท าข้อตกลงจ้างเรียบร้อยแล้ว ทาง38 
ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าประมาณวันที่ 30 มิถุนายน 2554 39 

 ที่ประชุมรับทราบ 40 
 41 
 42 
 43 
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 3 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสอดคล้องกับไตรมาส 2 
 นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ไ ด้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดท ารายงาน3 

การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2554  ซึ่งจ าแนกตามไตรมาส  โดยปัจจุบันนี้4 
อยู่ระหว่างไตรมาสที่ 3 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือ 25.23 % ซึ่งสามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ คือ 5 
7.39% ต่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 17.84% ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 6 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 7 
 8 
            4.2 การพิจารณางบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ 2554 9 
           นางกาญจนา  เค้าปัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการ10 
จัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2554 ประจ าไตรมาสที่ 1 และ 2 เรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ ส่วนครุภัณฑ์11 
ส านักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา ที่จะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในอาคารเรียนรวมด้านภาษาและปฏิบัติการพื้นฐานบางรายการ12 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งท าให้มีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 
เป็นเงินทั้งสิ้น 351,500 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้พิจารณางบประมาณดังกล่าวในการ14 
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 15 
          ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อ 1.) องค์พระพุทธรูปและศาลา 2.) รถจักรยานยนต์ 3.) 16 
รถเข็นของแบบมีล้อและตาข่าย  17 

 18 
4.2 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการย้ายของไปส านักงานใหม่ 19 

นางกาญจนา  เค้าปัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดซื้อจัดจ้าง20 
ในส่วนห้องส านักงานของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับเหมาด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ์21 
และเก็บรายละเอียด ซึ่งขณะนี้สามารถขนย้ายตู้เก็บข้อสอบและตู้โชว์เอกสารเข้าไปติดตั้งที่ส านักงานใหม่เรียบร้อยแล้ว 22 
เหลือเพียงในส่วนของเอกสารส่วนตัวของบุคลากรที่จะต้องก าหนดวันจัดท า 5ส เพื่อเก็บรวบรวมใส่กล่องเตรียมขนย้าย   23 

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 24 
 25 

 26 
เลิกประชุมเวลา  15.15 นาฬิกา            27 
 28 
 29 

                         ….…………….……………………. 30 
  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 31 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      32 


