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           ข้อ 6 เดิม ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ 10 

                         หลักสูตร 11 

                   แก้ไขเป็น ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 12 

                                อาจารย์วิชาศึกษาท่ัวไป ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  13 

 14 

 15 

 16 

/7.5… 17 

      7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  18 

           ข้อ 1 เดิม ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 19 

                   แก้ไขเป็น ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เช่น อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อ 20 

                                หัวนักศึกษา  21 

 22 

4.6 การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 23 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ขอออกจากห้องประชุม 24 

ประธานที่ประชุมอนุญาต และประธานที่ประชุมน าเสนอการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป สืบเนื่องที ่25 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป อีกต าแหน่งหนึ่ง 26 

ซึ่งจะครบก าหนดการรักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามระเบียบ27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2548 ข้อ 8 ก าหนดให้28 

อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ29 

อ านวยการก าหนด เป็นผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี เป็นผู้ที่มีความทุ่มเท อีกทั้ง 30 

เคยเป็นกรรมการร่วมท างานกับส านักวิชาศึกษาทั่วไปมาเป็นเวลานาน มีความรักในการท างานวิชาศึกษาทั่วไป 31 

พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินแล้ว ดังนั้น จึงใคร่เสนอขอความเห็นชอบ32 

จากที่ประชุมพิจารณาให้ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียด33 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.6 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  34 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 35 

 36 

4.7 การจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 37 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ปัจจุบัน38 

มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งยื่นค าร้องขอลาเลื่อนสอบ/ขอสอบชดเชย โดยสาเหตุจากต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 39 

ต่างประเทศ เป็นระยะเวลานาน และสาเหตุอ่ืนที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามปฏิทินการจัดสอบของ40 
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มหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 648/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ1 

เกี่ยวกับการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้จัดสอบชดเชยภายใน 10 วัน  2 

นับถัดจากวันที่รายวิชานั้นจัดสอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาการประกาศผลการเรียนล่าช้าและเพ่ือ3 

ผลประโยชน์ของนักศึกษา จึงใคร่เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดสอบชดเชยให้นักศึกษาก่อนวันสอบตาม4 

ปฏิทินการจัดสอบของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.7 จึงน าเสนอ      5 

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  6 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยการสอบจัดสอบก่อนสามารถมีได้ภายใต้เหตุผล       7 

ความจ าเป็น ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนครบ 15 สัปดาห์แล้ว และการด าเนินการต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพของข้อสอบ 8 

คุณภาพของการประเมินผล และให้ใช้ข้อสอบคนละชุด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษา9 

ทั่วไป  10 

/4.8... 11 

4.8 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 12 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559  13 

- 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.8 14 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  15 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ส าหรับ             16 

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 2562 เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา จึงขอให้น าเสนอ        17 

ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปในการประชุมครั้งต่อไป  18 

 19 

4.9 แผนการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 20 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอแผนการประชุม21 

คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 22 

ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดประชุม 2 เดือนครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 เวลา 10.00 น. ดังรายละเอียด23 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.9 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  24 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 25 

 26 

4.10 วิชาการต่อต้านการทุจริต 27 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอเรื่องส านักงาน28 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเวียนหนังสือเรื่องการจัดสอนวิชาการต่อต้านการทุจริต ซึ่งส านักวิชาศึกษา29 

ทั่วไปได้จัดท าเนื้อหารายวิชาในรูปแบบ มคอ.3 แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.10 30 

จงึน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี สังกัดส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  31 

        ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่านอกจากการเปิดสอนเป็นรายวิชาแล้ว สามารถด าเนินงานได้ใน32 

หลายรูปแบบ อาทิ การน าเนื้อหาบางส่วนแทรกในบางรายวิชา หรือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ    33 

e-Learning ขึ้นอยู่กับความพร้อมของส านักวิชาศึกษาทั่วไป และหากจะเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให้พิจารณา34 

ความพร้อมอีกครั้งก่อน   35 

 36 

เลิกประชุม เวลา 12.10 นาฬิกา 37 

 38 

 39 

 40 
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     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 1 

                     กรรมการและเลขานุการ 2 

         คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 3 

 4 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 5 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 6 


