
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 1/2561 2 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 3 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 
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3. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช       ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ 9 

4. ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  10 

                แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  กรรมการ 11 

5. ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวฒันานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 12 

6. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ 13 

7. ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 14 

8. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย      ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี          กรรมการ 15 

9. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี                ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 16 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ                นักวิชาการศึกษา                        ผูช้่วยเลขานุการ 17 

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  19 

1. รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร       คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์           กรรมการ 20 

2. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ          ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 27 

      ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุม ค าสั่ง28 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7166/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 29 

ประกอบด้วย 30 

     1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  เป็นประธานกรรมการ 31 

      2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นกรรมการ 32 

      3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์   เป็นกรรมการ 33 

      4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    เป็นกรรมการ 34 

      5. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นกรรมการ 35 

               6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  เป็นกรรมการ 36 

      7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ เป็นกรรมการ 37 
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     10. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เป็นกรรมการ 40 

/11. ผู้อ านวยการสถาบัน... 41 
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     11. ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  เป็นกรรมการและเลขานุการ 1 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 2 

     ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

1.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561  5 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 

ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จ านวน 15,520,000 บาท มีการเบิกจ่ายจ านวน 7 

9,098,332.75 บาท คงเหลือจ านวน 6,421,667.25 บาท ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี 2561 เป็นค่าตอบแทน   8 

การสอนจ านวน 3,871,700 บาท รวมเงินงบประมาณ 2561 ที่เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,970,032.75 บาท คิดเป็น9 

ร้อยละ 83.57 คงเหลือเงินงบประมาณ 2,549,967.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 ดังรายละเอียดตามเอกสาร10 

ประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 11 

     ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

1.3 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561   14 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการด าเนินโครงการ15 

ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 16 

1. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 32 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตาม17 

แผนและบรรลุเป้าหมาย 31 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 96.88) และด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไป18 

ตามแผนแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 3.12)   19 

2. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ 40 ตัวชี้วัด พบว่า ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตาม20 

แผนและบรรลุเป้าหมาย 39 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 97.50) และด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไป21 

ตามแผนแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 2.50)   22 

3. ผลการด าเนินการตามจ านวนโครงการ 18 โครงการ พบว่า ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน 23 

18 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100.00)   24 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 25 

     ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 28 

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  29 

     ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งที่ประชุม รายงานการประชุม30 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561                       31 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 32 

    ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 35 

   ไม่มี 36 

 37 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 38 

 ไม่มี  39 

/วาระท่ี 4 เรื่องเสนอ... 40 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 2 

4.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 3 

             ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา4 

ศึกษาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 4 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 5 

4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 6 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้  7 

1. รายวิชา MD 743 102 สุขภาพครอบครัวและสุขภาพชุมชนพื้นฐาน  8 

1.1 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Basic family and community health  9 

1.2 แก้ไขหน่วยกิต เป็น 3(1-4-4)  10 

2. รายวิชา MD 531 107 มนุษย์และสุขภาพ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา เป็น  11 

พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทาง12 

วัฒนธรรม การปรับตัว การจัดการตนเอง การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การสื่อสาร 13 

ปฏิสัมพันธ์และศิลปะการดูแล 14 

Health behavior, psychological factor, family factor, social factor, cultural 15 

    factor, adjustment, self management, health care access, communication,  16 

   interaction and arts of care 17 

3. รายวิชา MD 532 116 การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 18 

ภาษาอังกฤษ เป็น 19 

 Behaviors and factors related to illness, psychological, family, social and  20 

 economic consequences, holistic and humanized care 21 

/4. รายวิชา MD 531 102… 22 

4. รายวิชา MD 531 102 พัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ แก้ไขการสะกดค า/การพิมพ์ ในส่วน23 

ของค าอธิบายรายวิชา  24 

4.1 พันธุกรรมกายวิภาคและชีวะเคมีของพฤติกรรม เป็น พันธุกรรมกายวิภาคและชีวเคมีของ25 

พฤติกรรม 26 

4.2 anatomy and biochemistry of behavior sleep, เป็น anatomy and 27 

biochemistry of behavior, sleep, 28 

5. ส าหรับเนื้อหารายวิชาในภาพรวมควรแก้ไขหมวดที่ 3-4-5 ใน มคอ.3 ให้มีความสอดคล้อง  29 

ตรงกัน 30 

 31 

 4.2 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 32 

              2562     33 

      ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-34 

2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  35 

3 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 15 โครงการ และ 34 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 36 

4.2 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 37 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะการด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์38 

ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเห็นควรให้เชิญวิทยากรหรือผู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาบรรยาย เพ่ือเป็นการ 39 

/ดึงดูด... 40 
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ดึงดูดหรือกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการมากขึ้น หรือจัดให้มีการศึกษาดูงานใน1 

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  3 

 4 

4.3 วิธีการแต่งตั้งหัวหน้างาน  5 

       ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ร่าง คุณสมบัติ 6 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ7 

วาระการประชุมที ่4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 8 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับ ร่างฯ ดังกล่าว และเห็นควรให้ผู้อ านวยการสถาบันการสอน9 

วิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอย่างชัดเจนและเสนอ10 

แต่งตั้งใหม่ได้อีก หรืออาจเสนอแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้างาน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 11 

 12 

 13 

 4.4 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 

        ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา15 

ศึกษาทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ16 

การประชุมที ่4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 17 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้  18 

1. รายวิชา สุนทรียภาพของมิติด้านความสวยงามในมนุษย์ แก้ไข ค าอธิบายรายวิชา เป็น 19 

         ความงามของใบหน้าและร่างกาย ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ ดนตรี อาหารและ 20 

         เครื่องดื่ม การเข้าใจตนเอง ความคิด ความเชื่อทางศาสนา ภาษาและวรรณคดี ศิลปะการแสดง  21 

         การมีชีวิตอยู่เพื่อคนอ่ืน ความแก่ อจีรัง 22 

         Aesthetic concepts of face and body, nature, architecture, fine arts, music, food  23 

         and beverages, self-awareness, thoughts, religious beliefs, languages and  24 

         literature, performing arts, living for others, aging, impermanence 25 

2. รายวิชา ทักษะการใช้มือ ให้แก้ไข ค าอธิบายรายวิชา โดยน าหัวข้อในแผนการสอน (หมวดที่ 5) 26 

มาเป็นค าอธิบายรายวิชา และให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพ หรือเป็นพ้ืนฐาน27 

วิชาชีพ หรือเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ 28 

3. ส าหรับเนื้อหารายวิชาในภาพรวมควรแก้ไขหมวดที่ 3-4-5 ใน มคอ.3 ให้มีความสอดคล้อง  29 

                    ตรงกัน 30 

 31 

4.5 โครงสร้างสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 32 

                 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ร่าง โครงสร้างสถาบัน33 

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 312/2561 เรื่อง การแบ่ง34 

หน่วยงานส านักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน35 

ย่อยของส่วนงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 36 

               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 37 

\เลิกประชุม... 38 

 39 

 40 
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เลิกประชุม เวลา 16.15 นาฬิกา 1 

 2 

 3 

 4 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด)ี 5 

                     กรรมการและเลขานุการ 6 

              คณะกรรมการบริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 7 

 8 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 9 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 10 


