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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่ 3/2558 2 

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30-17.30 น. 3 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป (GL 336) ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

*************************************** 5 
ผู้มาประชุม 6 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภักดี  ประธานกรรมการ 7 
2. นางจินตนา กนกปราน   กรรมการ 8 
3. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ   กรรมการ 9 
4. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   กรรมการ 10 
5. นางฑึตึฐา  เค้าปัญญา   กรรมการ 11 
6. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  กรรมการ 12 
7. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ   กรรมการ 13 
8. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   กรรมการ 14 
9. นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา   กรรมการและเลขานุการ 15 

 16 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 17 

- ไม่มี – 18 
 19 

เริ่มประชุม  เวลา  15.30 น. 20 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 21 
 22 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  23 
 1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6866/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 24 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภักดี ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการ         25 
ในภาพรวมของส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร           26 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป (ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6866/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558) เพ่ือท าหน้าที่ใน27 
การก าหนดนโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านแผน งบประมาณ        28 
การบริหารความเสี่ยง และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 29 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  30 

ที่ประชุมรับทราบ  31 

1.2 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558          32 
รอบ 12 เดือน 33 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภักดี ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินโครงการตาม34 
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 35 
มีดังนี้  36 

... 1. ผลการ/ 
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1. ผลการด าเนินงานตามจ านวนโครงการ มีทั้งหมดจ านวน 14 โครงการ ด าเนินการได้ครบทุกโครงการ 1 
โดยแบ่งเป็น 1) โครงการที่ด าเนินการแล้วและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2 
71.43 และ 2) โครงการที่ด าเนินการแล้วแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 3 

2. ผลการด าเนินงานตามจ านวนตัวชี้วัดของโครงการ มีทั้งหมดจ านวน 23 ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ครบทุกตัวชี้วัด         4 
โดยแบ่งเป็น 1) ตัวชี้วัดที่ด าเนินการแล้วและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.57 5 
และ 2)  ตัวชี้ วัดที่ด า เนินการแล้วแต่ ไม่บรรลุ เป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้ วัด คิดเป็นร้อยละ 30.43                   6 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 7 

จึงแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือรับทราบ  8 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้น าตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไปจัดท า9 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป 10 

 11 

  1.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558           12 

รอบ 12 เดือน   13 

  นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานตาม        14 

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)                15 

พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับสูงมาก คือ 1) ส่งผลการเรียนไม่ทันตามระยะเวลา16 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 2) มีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 17 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  18 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้ 19 

1) ควรน าประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับสูงมากไปจัดแผนบริหารความเสี่ยง 20 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนการท างานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงใน21 

ประเด็นดังกล่าว  22 

2) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ควรระบุประเด็นความเสี่ยงให้มี23 

ความชัดเจน เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม   24 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  25 
- ไม่มี - 26 

 27 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 28 

- ไม่มี -  29 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 30 
4.1 การจัดสรรและการวางแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 31 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภักดี ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 32 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,402,000 บาท (สามล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน) 33 

... แบ่งเป็น 1)/ 



 3 

แบ่งเป็น 1) งบประมาณมหาวิทยาลัยในก ากับ จ านวน 2,552,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท1 

ถ้วน) และ 2) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารประกอบ2 

วาระการประชุม 4.1 3 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบหมายให้งานการเงินจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย5 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือพิจารณา               6 

พร้อมก าหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 7 

1. ควรใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยในก ากับก่อน 8 

2. ควรค านึงถึงการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และประหยัด 9 

3. การจ้างเหมาท าสวน ให้จ้างเป็นเวลา 12 เดือน และการจ้างเหมาแม่บ้านอาคารพิมล กลกิจ 10 

ให้จ้างเป็นเวลา 2 เดือน 11 

4. ให้งานพัสดุจัดท าสมุดแสดงการเบิกจ่ายหมึกพิมพ์ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานต่อ12 

ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป และกรณีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารรวมให้จัดท าสมุดเพ่ือลงรายการที่ใช้งาน 13 

4.2 การจัดท าข้อตกลงการท างาน (TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 14 
 นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวม              15 
(ร่าง) ข้อตกลงการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนครบแล้ว แต่ยังขาดของอาจารย์ผู้สอนบางส่วน 16 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 17 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงการท างาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559             18 

ของบุคลากรทั้งหมดต่อผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ19 
บริหารครั้งต่อไป 20 
 21 
 4.3 การจัดท าวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภักดี ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรมีการก าหนดแนวทาง 23 
การจัดท าวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  24 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 25 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบหมายให้นางฑึตึฐา  เค้าปัญญา รับผิดชอบงานด้าน26 

การวิจัยสถาบัน พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงานการวิจัยสถาบัน คือ ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย27 
แนวทางการวิจัยสถาบันของกองบริหารงานวิจัย และให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 28 

1. ให้ติดตามงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ และก าหนดให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2558  29 
2. ให้งานวิจัยสถาบันด าเนินการค้นหาโจทย์วิจัย และเสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา 30 

โดยการก าหนดประเด็นวิจัยให้ค านึงถึงการน าไปใช้ในการพัฒนางานได้จริง และก าหนดให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์31 
สามารถขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นเสนอโจทย์วิจัยวิจัยสถาบันจ านวน 1 เรื่อง/คน 32 
 4.4 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 33 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภักดี ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรมีการก าหนดแนวทางการ34 
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 35 

... จึงน าเสนอ/ 
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   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 1 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ  2 
พ.ศ. 2559 คือ มีคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนการสอน และ 2) การวิจัยสถาบัน และ3 
มอบหมายให้งานการจัดการความรู้จัดท า (ร่าง) โครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 4 
เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือพิจารณาต่อไป 5 
 6 
 4.5 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 7 
 นางจินตนา  กนกปราน กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด     8 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.5 9 
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 10 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง       11 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ในแต่ละหมวด ดังนี้ 12 

1. โครงร่างองค์กร ผู้รับผิดชอบ คือ นางจินตนา  กนกปราน 13 
2. หมวด 1 การน าองค์กร ผู้รับผิดชอบ คือ นางจินตนา  กนกปราน 14 
3. หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา 15 
4. หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ 16 
5. หมวด 4  การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผู้รับผิดชอบ คือ นายจักรินทร์ ศิลารัตน์ 17 
6. หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ 18 
7. หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ คือ นางฑึตึฐา  เค้าปัญญา และนายณัฐพงษ ์เพชรดีทน 19 
8. หมวด 7 ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวพัชนี  สมพงษ์ และนางสาวสุธาสินี โคตรสีทา 20 

 21 
 4.6 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 22 
 นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ควรมีการก าหนดปฏิทิน    23 
การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 24 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 25 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 26 

            27 

สุธาสินี  โคตรสีทา 

(นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  17.30 นาฬิกา 


