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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2 
คร้ังที่    4/2554 3 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 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. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  9 
3. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  10 

 4. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  11 
 5. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  12 
 6. นางสาวยุพิน  งามเนตร์   นักวิชาการศึกษา  13 
 7. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ 14 

8. นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย์  นักสารสนเทศ 15 
9. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  16 

 10. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  17 
11. นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ นักวิชาการศึกษา  18 

 12. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  19 
13. นางสาววิกาวี  จันทรสาขา  นักวิชาการศึกษา  20 
14. นางสาวชญานิศค์  สิทธิ  นักวิชาการศึกษา 21 
15. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร    เลขานุการ  22 

 23 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการ) 24 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 25 
2.  นางจินตนา  กนกปราน   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 26 
3. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 27 
4. นางสาวปิยพร  วิเศษศรี   นักวิชาการศึกษา  28 

 29 
เร่ิมประชุม  เวลา  13.30 น. 30 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  31 
 32 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  33 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 6-30 มิถุนายน 2554) 34 
1.1.1 กลุ่มภารกิจบริหาร 35 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน36 

พัฒนาบุคลากร ด้านการเจ้าหน้าที่  ด้านการเงิน และด้านพัสดุ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการ37 
ประชุม 1.1 38 

 39 
1.1.2 กลุ่มภารกิจวิชาการ  40 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน41 

งานบริหารการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร/รายวิชา และงานบริการ42 
วิชาการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 43 

/1.1.3 กลุ่มภารกิจ... 
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 1. 1.3 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 2 
นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผน3 

และประกันคุณภาพ  ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านบริหารความเสี่ยง การจัดท ารายงาน4 
ประจ าปี  ระบบฐานข้อมูล e-Office และการพัฒนาเว็บไซต์ส านักวิชาศึกษาทั่วไปสู่ระดับสากล  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน 5 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 6 

ที่ประชุมรับทราบ  และประธานที่ประชุมได้ซักถามเก่ียวกับโครงการ KM Asset ซึ่งกลุ่มภารกิจแผน7 
และประกันคุณภาพได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประสานรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้กลุ่มภารกิจ8 
แผนฯ ส่งสรุปผลให้กับกลุ่มภารกิจวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 9 

 10 
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 11 

  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12 
1/2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล13 
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม14 
คร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ15 
ราชการของบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน และความเป็นธรรม16 
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลไกสนับสนุน17 
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 18 
2845/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 19 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้บุคลากรที่เก่ียวข้องด าเนินการ  20 
 21 

1.3 การเบิกจ่ายและการกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 22 
  นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่งานการเงิน23 
กองคลังได้ส่งเอกสารแจ้งก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2554 24 
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตั้งแต่ ตุลาคม 2553- สิงหาคม  2554 เพื่อด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกรอบ25 
เวลาที่ตั้งไว้ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.3 26 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ให้รวบรวมส่งเอกสารให้คุณปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ ก่อนวันที่ 26 27 
สิงหาคม 2554  28 
 29 

1.4 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 30 
  นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ทางส านักงาน31 

ประเมินและประกันคุณภาพก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คือวันที่ 27 กรกฎาคม  32 
2554  โดยใช้เกณฑ์ประเมิน EdPEx แบบเต็มรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม ดังนี้ 33 

1. ทีมตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (หมวด 1-6 และ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 7.1 -7.6) 34 
2. ทีมตรวจประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด IQA 43 ตัว 35 

 ที่ประชุมรับทราบ  และมีมติมอบหมายให้กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพจัดท าข้อมูลให้36 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไม่เกิน 15 นาที 37 

 38 
1.5 รายงานผล ก.พ.ร. รอบ 9 เดือน 39 

  นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ทางกลุ่มภารกิจ40 
แผนและประกันคุณภาพได้ส่งหนังสือก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี41 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย42 
คอมพิวเตอร์ (Server ที่ folder การรายงานผล ก.พ.ร. รอบ 9 เดือน) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554  43 

/ที่ประชุมรับทราบ ... 
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  ที่ประชุมรับทราบ  1 
 2 

1.6 การรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2554 3 
  นางสาวธรรมชาติ  ธงชัยไตรวัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ทางกลุ่มภารกิจ4 

แผนและประกันคุณภาพจะด าเนินการท าหนังสือแจ้งให้บุคลากรรายงานข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 5 
2554 โดยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องจัดเตรียมข้อมูลไว้เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลรายงานต่อทางมหาวิทยาลัย6 
ต่อไป 7 
  ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  3/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน  2554 10 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษา11 
ทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 14 
 3.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเอกลักษณ์การแต่งกายของบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 15 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากการประชุมในคราวประชุมคร้ังที่ 16 
3/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554  ที่แจ้งให้บุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไปทราบว่า ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้า17 
ประมาณวันที่ 30 มิถุนายน 2554  เนื่องจากทางผู้ประกอบการสามารถตัดเย็บเสื้อเสร็จก่อนก าหนด จึงมีการส่งมอบ18 
เสื้อผ้าไทยให้กับบุคลากรทุกท่าน และด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับทางผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว 19 

 ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 
 3.2 การเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  22 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากการประชุมในคราวประชุมคร้ังที่ 23 
3/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554  ที่ทางกลุ่มภารกิจวิชาการได้รายงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองห้องเรียนไม่24 
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้เรียบร้อยแล้ว หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 สัปดาห์ เนื่องจากทางคณะสามารถจัด25 
ห้องเรียนให้กับทางคณะเรียบร้อยแล้ว ห้องเรียนที่ว่างจึงสามารถให้ความอนุเคราะห์ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 
 3.3 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการย้ายของไปส านักงานใหม่ 29 

 นางกาญจนา  เค้าปัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการ30 
ประชุมในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554  ที่ได้รายงานว่าเอกสารส่วนตัวของบุคลากรที่จะต้อง31 
ก าหนดวันจัดท ากิจกรรม 5ส เพื่อเก็บรวบรวมใส่กล่องเตรียมขนย้ายนั้น ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 32 
25-26 มิถุนายน 2554   33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 36 

4.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554 37 
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