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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาทั่วไป 1 
ครั้งที่ 4/2558 2 

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 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. นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน   กรรมการ 9 
4. นางฑึตึฐา  เค้าปัญญา   กรรมการ 10 
5. นางสาวภัสราภรณ์  พรหมเทพ  กรรมการ 11 
6. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ   กรรมการ 12 
7. นายจักรินทร์  ศิลารัตน์   กรรมการ 13 
8. นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา   กรรมการและเลขานุการ 14 

 15 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 16 

1. นางสาวนวรัตน์  ก าลังเลิศ   กรรมการ 17 
 18 

เริ่มประชุม  เวลา  14.05 น. 19 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 20 
 21 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  22 
 1.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  23 

นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนบริหารความเสี่ยง24 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 9 ประเด็น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ความเสี่ยง25 
คงเหลือจากแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 ประเด็น 2) ประเด็นความเสี่ยงของแผน26 
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 6 ประเด็น ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.1 27 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  28 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 29 

1. เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในบางประเดน็ คือ 30 

1.1 การสรุปคะแนนนักศึกษาและรายงานผลการเรียน (เกรด) ผิดพลาด แก้ไขผู้รับผิดชอบ 31 

เป็น นายณัฐพงษ์  เพชรดีทน 32 

1.2 นักศึกษาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน แก้ไขผู้ รับผิดชอบ เป็น            33 

นางจินตนา กนกปราน พร้อมกับมอบหมายให้รับผิดชอบการประเมินการจัดการเรียนการสอน 34 

ร่วมกับนางสาวพัชนี สมพงษ์ และนางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ส่วนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ35 

การประเมินอาจารย์ผู้สอน มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ 36 
... 2. ก าหนด/ 
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2. ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในเรื่องไม่มีเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์และ1 

เครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ิมเติม คือ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (RISO) และมอบหมายให้ 2 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม เรื่อง การ back up ข้อมูลส าหรับบุคลากร เพ่ือให้สามารถจัดเก็บและส ารอง3 

ข้อมูลที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง 4 

3. ให้งานและงบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกเดือนเพ่ือ5 

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง 6 

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม – 24 ธันวาคม 2558) 7 
นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม –          8 

24 ธันวาคม 2558) สามารถตัดโอนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดจ านวน 4,724,360.79 บาท (สี่ล้านเจ็ด9 
แสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 31.69 ของงบประมาณทั้งหมด โดย10 
แบ่งเป็นงบประมาณมหาวิทยาลัยในก ากับ จ านวน 137,334.92 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบ11 
สี่บาทเก้าสิบสองสตางค์) และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 4,587,025.87 (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบ12 
ห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.2 13 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

  1.3 ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   17 

  นางจินตนา  กนกปราน กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป                  18 

มีผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 3.8611 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.3 19 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558  22 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 23 
มกราคม 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 24 

1. หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 27 เพ่ิมเติมข้อความว่า ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 25 
2. หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 1 และ 8 เดิม งบประมาณเงินแผ่นดิน แก้ไขเป็น งบประมาณมหาวิทยาลัยใน26 

ก ากับ 27 
3. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 13-20 เดิม ผู้รับชอบ แก้ไขเป็น ผู้รับผิดชอบ 28 

 29 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 30 

3.1 การจัดท าวิจัยช้ันเรียนและวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 31 
นางฑึตึฐา เค้าปัญญา กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ติดตามผลการจัดท าวิจัยสถาบันของบุคลากร32 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 พบว่า มีงานวิจัยสถาบันทั้งหมด 13 เรื่อง และได้มีการรวบรวมข้อเสนอ33 
โครงการวิจัยสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 3.1 34 

... จึงแจ้งที/่ 



 3 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4 
4.1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5 
นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน6 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 7 

2558 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของแผนเพิ่มเติม ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 8 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้งานแผนและงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ10 

ทบทวนรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 11 

อีกครั้ง เพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้มีความชัดเจนต่อไป 12 

4.2 ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์กระกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีการศึกษา 2558 13 
 นางจินตนา  กนกปราน กรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้รวบรวม14 
ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการจัดเก็บ15 
ข้อมูล 16 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 17 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ 18 
1. ให้ตัดตัวชี้วัดที่ไม่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของส านัก หรือตัวชี้วัดที่มีความซ้ าซ้อนในการเก็บ19 

ข้อมูล คือ 20 
1.1 (4) อาจารย์ประจ ารายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 21 

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานรายวิชา 22 
1.2 (13) ผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 23 

2. ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดให้24 
มีความถูกต้อง/สอดคล้องกัน และให้งานประกันคุณภาพรวบรวมตัวชี้วัดทั้งหมด และน าเข้าพิจารณาใน            25 
วันที่ 8 มกราคม 2559 26 
 27 

            28 

สุธาสินี  โคตรสีทา 

นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  16.35 นาฬิกา 


