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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    2/2555 2 
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
*************************************** 5 

ผู้มาประชุม 6 
 1. รองศาสตราจารย์สุภาพ  ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ประธาน  7 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 8 
 3. นางจินตนา  กนกปราน   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 9 

4. นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ  10 
 5. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   นักวิชาการศึกษา  11 
 6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมวรรณ  นักวิชาการศึกษา  12 

7. นางสาวสุนิสา อ่อนตา   นักวิชาการศึกษา  13 
8. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม  นักวิชาการศึกษา  14 
9. นางสาวอรฤดี  ศรีเสน   นักวิชาการศึกษา 15 

 10. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   นักสารสนเทศ  16 
 11. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  17 

12. นางกาญจนา   เค้าปัญญา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  18 
13. นางสาวภิญญดา  อันสนั่น  นักวิชาการศึกษา  19 
14. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง  นักวิชาการศึกษา  20 

 15. นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา  หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ  21 
 16. นางสาวพัชราภรณ์ กรมวังก้อน  นักวิชาการศึกษา  22 

17. นางสาวพัชราพรรณ  จันทกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         23 
18. นางสาววรารักษ์  ทองรักษ์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  24 
19. นางสาวยุพิน  งามเนตร์  เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย  25 
20. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร    เลขานุการ  26 
 27 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการ) 28 
-ไม่มี- 29 
                                                     30 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.30 น. 31 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  34 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกิจ (ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม -  2 กุมภาพันธ์ 2555) 35 
 1.1.1 กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 36 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจแผนและ ประกัน37 
คุณภาพ  ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 38 
และการติดตามการด าเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 39 

1.1.2 กลุ่มภารกิจบริหาร 40 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  กลุ่มภารกิจบริหารได้ด าเนินงานเก่ียวกับงาน การ41 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555 การจัดสอบลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักสารสนเทศ การด าเนินงานด้านพัสดุ ดังเอกสาร42 
ประกอบวาระการประชุม 1.1 43 

 44 /1.1.3 กลุ่มภารกิจ.... 



 2 
1.1.3 กลุ่มภารกิจวิชาการ 1 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มภารกิจวิชาการ ได้ด าเนินงานเก่ียวกับ  2 

ระยะเวลาการตรวจกระดาษค าตอบ การประสานงานรายวิชา นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 146 ความสุข3 
ของชีวิต การติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขภายใน เครื่องโปรเจคเตอร์มีปัญหา ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 4 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 5 
ที่ประชุมรับทราบ  6 

 7 
1.2 แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 8 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้เชิญวิทยากรจาก9 
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์ ตามประกาศ 10 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2553)  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ11 
ประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท า12 
แผนประเมินบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2555 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 13 

  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 14 
ที่ประชุมรับทราบ  15 

 16 
1.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถาบันภาษา 17 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้สถาบันภาษาได้ด าเนินการจ้างเหมา18 
บริษัทรัชตะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนด้านที่จอดรถของบุคลากรและนักศึกษาด้านหน้าอาคารพจน์ สารสิน และการ19 
ติดตั้งที่กั้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 20 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 21 
  ที่ประชุมรับทราบ  22 
 23 

1.4 แผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2555-2558 24 
นายจักรินทร์  ศิลารัตน์ ต าแหน่งนักสารสนเทศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้แต่งตั้ง25 

คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก ซึ่งมีการประชุมคณะท างานฯ เพื่อหาแนวทางการ26 
ด าเนินงานลงสู่แผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2555-2558 ดัง27 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 1.4 28 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 29 
  ที่ประชุมรับทราบ  30 
 31 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 32 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 33 

 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 ค าว่า “คณะ/หน่วยงานใดประสงค์จะมีการด าเนินโครงการ ” แก้ไขเป็น  34 
“คณะ/หน่วยงานใดที่มีการด าเนินโครงการ” 35 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4 ค าว่า “โดยต้องมีการใส่โลโก้ครบรอบ 50 ปีในตราสัญลักษณ์หรือป้าย36 
ประชาสัมพันธ์ด้วย” แก้ไขเป็น “ขอให้มีการบรรจุหรือแสดงตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วย” 37 
 38 
ระเบียบวาระที่ 3   39 

3.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 40 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ  ได้แจ้งที่ประชุมว่า แนวทางการด าเนินการและเกณฑ์41 

การพิจารณาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 42 
1 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี มี 10 องค์ประกอบ ส่วนที่ 2 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มี43 
นโยบาย 4 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการด้านการ44 

/บริหารจัด.... 



 3 
บริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 1 (ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) รอบ 6 เดือน ภายในเดือน1 
เมษายน 2555  ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3.1 2 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 3 
 ที่ประชุมรับทราบ  โดยผู้อ านวยการส านักฯ มอบหมายให้กลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพจัด4 

โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร เก่ียวกับแนวทางการด าเนินการและเกณฑ์การพิจารณาการบริหารงานตาม5 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 

 7 
3.2 ผลการประเมินการบริหารงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป 8 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการ9 
อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปมีความประสงค์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการบริหารงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป 10 
ปี พ.ศ. 2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี  ภักดี เป็น11 
กรรมการ อาจารย์ปรีชา  เครือวรรณ เป็นกรรมการ นางจินตนา กนกปราน เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการมี12 
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 13 

1. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ควรก าหนดเป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด และโครงการที่ส าคัญที่มุ่งตอบสนอง14 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี15 
ที่ชัดเจน 16 

2. ให้มีการรายงาน มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ทุกเดือน) ในที่ประชุม17 
คณะกรรมการอ านวยการ อย่างเป็นระบบ โดยการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 18 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ก าหนด ปัญหา และอุปสรรค โดยมีระบบรายงานผล ดังนี้ 19 

- ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมส านักวิชา20 
ศึกษาทั่วไป 21 

- ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุม22 
คณะกรรมการบริหารส านักฯ และคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ 23 

3.  ให้มีการทบทวนแผนทุกรอบ 6 เดือน และรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการส านักฯ รับทราบ24 
และให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ ไปพัฒนาและ25 
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานต่อไป 26 

4. มติของคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ เรื่องที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ได้ด าเนินการ เห็นควร27 
ให้ส านักฯ ด าเนินการตามมติ อาทิ เช่น การจัดท ามาตรฐานการวัดและประเมินผล กิจกรรม28 
นักศึกษานักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยกย่องชมเชย29 
นักศึกษา การสรรหาอาจารย์ผู้สอนเกษียณอายุ เป็นต้น 30 

5. ให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดท า SWOT โดยรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้าน เพื่อน าไปใช้ในการ31 
วางแผน  32 

ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3.2 33 
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ  34 

 ที่ประชุมรับทราบ 35 
 36 
3.3 ความคืบหน้าการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 37 

นางกาญจนา เค้าปัญญา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ได้แจ้งที่ประชุมว่า ทางงานพัสดุ กอง38 
คลังได้ด าเนินการตัดโอนเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าพัน39 
บาทถ้วน) โดยทางส านักฯร่วมกับสถาบันภาษาจะด าเนินการสรรหาบริษัทรักษาความปลอดภัยมารับจ้างต่อไป 40 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 41 
 ที่ประชุมรับทราบ  42 
 43 
 44 /3.4 การใช้.... 



 4 
3.4 การใช้งบประมาณ ปี 2555 ไตรมาสที่ 2 1 

นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้แจ้งที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณ2 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 3 
2555 ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 3,440,955.32 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) 4 
คิดเป็น 34.79% ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3.4 5 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 6 
 ที่ประชุมรับทราบ  7 

 8 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 

4.1  ทบทวนแนวทางการยืมเงินรายได้ของพนักงานมหาวิทยาลัย 10 
นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศ11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1325/2552 ลงวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว12 
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน/บุคคล น าไปจ่ายในกิจกรรม/โครงการ ตามที่รับ13 
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนตามภาระผูกพันของหน่วยงาน โดยผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย คือ 1.) หัวหน้าหน่วยงาน 14 
ส าหรับการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อหมุนเวียนของหน่วยงาน 2.) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย 15 
พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานในองค์กรในก ากับ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 16 

ที่ประชุมพิจารณา  แล้วมีมติเห็นชอบ  ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นผู้ยืมเงินเหมือนเดิม ยกเว้น เงิน17 
โครงการที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินทดรองจ่ายเอง 18 

  19 
4.2  ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์สื่อ-เทคโนโลยีการศึกษา 20 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ย้าย21 
ส านักงานมาอยู่ที่อาคารพจน์ สารสิน ท าให้มีครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงได้มอบหมายให้นาง22 
กาญจนา  เค้าปัญญา ส านักวิชาศึกษาทั่วไป และนางสาวสุชาดา  ศิริจิระชัย  สถาบันภาษา เป็นผู้ควบคุมดูแลชั่วคราว 23 
ส่วนห้องเรียนที่อาคารศูนย์วิชาการ มอบหมายให้นายจักรินทร์ ศิลารัตน์ และนางสาวพัชราภรณ์  กรมวังก้อน เป็นผู้24 
ควบคุมดูแลชั่วคราว   25 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ 26 
 27 

 4.3 (ร่าง) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 28 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากแบบฟอร์มการก าหนด29 

ภาระงานจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน เพื่อให้มีเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกันในการ30 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงได้จัดท า (ร่าง) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ขึ้น  ดังเอกสารประกอบวาระ31 
การประชุม 4.3 32 

ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการไปทบทวน ตัวชี้วัดในโครงการที่ได้ระบุ33 
ไว้ หากมีปัญหาให้ปรึกษารองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแลต่อไป 34 

 35 
 36 

เลิกประชุมเวลา  16.30  นาฬิกา            37 
 38 
                                                                                39 

   นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 40 
   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     41 
 42 
 43 

รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 44 


