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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการ) 20 
1. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง   นักวิชาการศึกษา  21 
2. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  22 
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เร่ิมประชุม  เวลา  14.30 น. 26 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  27 
 28 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  29 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554) 30 
 1.1.1 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 31 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ ประกัน32 
คุณภาพ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555   การบริหารความเสี่ยง  33 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 34 

1.1.2 กลุ่มภารกิจบริหาร 35 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน แจ้ง36 

รายละเอียดการเริ่มปฏิบัติงาน ส่งสัญญาจ้างและข้อก าหนดการจ้าง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ การเบิกจ่าย37 
งบประมาณ ปี 2554 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการจัดซื้อพัสดุ 38 
ลงทะเบียนคุมพัสดุและก าหนดเลขรหัสประจ าครุภัณฑ์ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 39 

1.1.3 กลุ่มภารกิจวิชาการ 40 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน ด้าน41 

งานบริหารการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานหลักสูตร/รายวิชา และงานบริการ42 
วิชาการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 43 

/ที่ประชุม.... 



 2 
ที่ประชุมรับทราบ  1 

 2 
1.2 บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 3 

  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ส านักฯ ได้รับบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่ม 4 
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  5 

1.2.1 ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 3 คน  6 
1.2.1.1 นางสาวสุนิสา  อ่อนตา 7 
1.2.1.2 นางสาวอรประวีณ์  สาระกุล 8 
1.2.1.3 นางสาวธัญญาพร  ก่องขันธ์ 9 

1.2.2 ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จ านวน 1 คน 10 
1.2.2.1 นางสาวพัชราพรรณ  จันทกุล 11 

1.2.3  ลูกจ้างโครงการ จ านวน 2 คน  12 
1.2.3.1 นางสาวภิญญดา  อันสนั่น 13 
1.2.3.2 นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม 14 

ที่ประชุมรับทราบ  15 
 16 

1.3 การจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิชาศึกษาทั่วไป (Conference on General 17 
Education :CGE 2011) 18 

  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางส านักฯ จะจัดโครงการประชุม สัมมนา19 
วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิชาศึกษาทั่วไป (Conference on General Education :CGE 2011) ประจ าภาคการศึกษา20 
ต้น ปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ และ21 
อาคารพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มีการจัดเตรียมงานในด้านเตรียมเอกสารกระกอบการสัมมนา ด้านการ22 
ลงทะเบียน ด้านการจัดนิทรรศการ ด้านสถานที่ และด้านอาหารเรียบร้อยแล้ว โดยในวันนั้นให้บุคลากรส านักวิชาศึกษา23 
ทั่วไปทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประจ าวันศุกร์  24 
  ที่ประชุมรับทราบ  25 
 26 

1.4 ภาระงานกลุ่มภารกิจวิชาการ 27 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจวิชาการมีการประชุมเพื่อจัดภาระ28 
งานใหม่ให้กับบุคลากรภายใต้กลุ่มภารกิจวิชาการทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ และ29 
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 30 
  ที่ประชุมรับทราบ 31 
 32 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  6/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 33 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษา34 
ทั่วไป คร้ังที่ 6/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 โดยไม่มีการแก้ไข 35 
  36 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 37 
 3.1 การท าบุญตึกใหม่ 38 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการทางส านักฯ ได้จัดงานท าบุญคล้าย39 
วันสถาปนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากครบรอบปีที่ 6 ของการก่อตั้งส านักฯ วันอาทิตย์ที่ 25 40 
กันยายน 2554 เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 41 
และ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร โดยใช้42 
งบประมาณท้ังสิ้น 17,500 บาท    43 

/ที่ประชุม.... 



 3 
ที่ประชุมรับทราบ 1 
 2 

3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอาคารเรียนรวมด้านวิชาภาษาและวิชาพื้นฐาน 3 
ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามที่การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค4 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐาน  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อย5 
แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 หากมีสิ่งช ารุดเสียหายเกิดข้ึนระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 6 
2556 ขอให้ท่านแจ้งกองอาคารและสถานที่ เพื่อจะได้ด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างซ่อมแก้ไขสิ่งช ารุดเสียหาย ดังนั้นเห็นควร7 
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบอาคารเรียนรวมด้านวิชาภาษาและวิชาพื้นฐาน 8 
  ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ 9 

3.2.1 ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  เป็นประธาน  10 
3.2.2 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา   เป็นรองประธาน  11 
3.2.3 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นรองประธาน  12 
3.2.4 กลุ่มภารกิจบริหารทั้ง 2 หน่วยงาน  เป็นเลขา  13 

  ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 16 

4.1  งานวิจัยเพ่ือตอบตัวชี้วัด 17 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งที่ประชุมว่า งานวิจัยเพื่อตอบตัวชี้วัด มีดังนี้ 18 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง19 
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 3.51 20 
จากคะแนนเต็ม 5 2.) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) มี 2 ตัวชี้วัดคือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความพึง21 
พอใจและความผาสุกของบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ จะรับผิดชอบดูแลตัวชี้วัด22 
ทั้งหมด น าไปสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนางานต่อไป ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 23 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 24 
 25 

            4.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 26 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งที่ประชุมว่า แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี27 

งบประมาณ 2555 ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการอ านวยการส านัก28 
ฯ ซึ่งด าเนินการจัดท ารายละเอียดการใช้งบประมาณเรียบร้อยแล้ว  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 29 
          ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ 30 
 31 
เลิกประชุมเวลา  17.00  นาฬิกา            32 
 33 
 34 

                         ….…………….……………………. 35 
  นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 36 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     37 
 38 
 39 
 40 
 41 

รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 42 
 43 
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