
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 7/2557 2 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ประธานกรรมการ     7 

2. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         กรรมการ 8 

3. ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ                  9 

4. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 10 

5. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 11 

6. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 12 

7. อ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 13 

8. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป             กรรมการและเลขานุการ 14 

9. รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป           ผูช้่วยเลขานุการ 15 

10. รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป              ผูช้่วยเลขานุการ 16 

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

 18 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  19 

1. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                กรรมการ  20 

2. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                             กรรมการ      21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

 1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 

30 ธันวาคม 2557)  28 

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการเบิกจ่าย29 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) โดยส านักวิชา30 

ศึกษาท่ัวไปได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 15,427,000  บาท และงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 3,050,000 บาท 31 

รวมงบประมาณ 18,477,000 บาท การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 31.06 สูงกว่า32 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินเดือนอาจารย์ (ลูกจ้าง33 

โครงการ)  สังกัดส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  และค่าตอบแทนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557  ส าหรับ 34 

 35 

/ค่าใช้จ่าย... 36 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ยังไม่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 คาดว่าจะเริ่มด าเนินการ 37 

และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ  39 

  40 

1.2 รายงานจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 41 

2557   42 
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 รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานจ านวนนักศึกษา1 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอน 2 

18 รายวิชา ซึ่งคณะได้แจ้งส ารองที่นั่งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชารวม 20,853 ราย ส าหรับ3 

รายวิชาที่มีการส ารองที่นั่งมากที่สุด คือ รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2,735 ราย อันดับต่อมา4 

เป็นรายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 1,940 ราย และรายวิชา 000 146 ความสุขของชีวิต 1,896 ราย ดัง5 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

  8 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2893/2557 เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 9 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  10 

อ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย) แจ้งประกาศ11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2893/2557 เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 13 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขต ให้อยู่ในความ14 

รับผิดชอบของคณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 1) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 15 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 2) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกรรมการ 3) คณบดีหรือผู้แทน16 

คณบดี จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ และ 5) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย17 

จากรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ18 

การประชุมที ่1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

1.4 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 22 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  23 

การเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา Generation 2: ส่วนที่ 2 วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 

26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ25 

ประชุมที ่1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ                                                        26 

ที่ประชุมรับทราบ                                          27 

/1.5... 28 

1.5 รายงานการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย31 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สรุปประสบการณ์และแนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ดังนี้ 1) ด้านการ32 

บริหารจัดการ การบริหารจัดการมีความเข้มแข็ง ทุกอย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องกันในการบริหาร33 

จัดการ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ คณะ/ภาควิชา ในการบริหารจัดการรายวิชา ส านักงานวิชา34 

ศึกษาท่ัวไปจะมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของคณะ/ภาควิชา และ 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน 35 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ คือ คุณลักษณะบัณฑิตของ36 

มหาวิทยาลัย (KMUTT) คือ ต้องมี Soft Skill และ Thinking Skill โดยการบริหารจัดการรายวิชาเน้นการจัด 37 

การเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตามที่ก าหนด             38 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ                                                        39 

ที่ประชุมรับทราบ          40 
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                    1 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 2 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และมีมติรับรองรายงาน3 

การประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  4 

 5 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 6 

 ไม่มี  7 

 8 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 

 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอให้เปิดสอนรายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ10 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 11 

รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอเรื่องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์12 

ขอให้เปิดสอนรายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 13 

จ านวน 1 ราย ซ่ึงรายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปิดท าการสอนตั้งแต่14 

ปีการศึกษา 2554 โดยที่รายวิชา 000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทียบเท่ากับ15 

รายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพ และปรากฏว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 000 171 ชีวิตสุขภาพแล้ว ดัง16 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ที่อยู่ในกลุ่มมนุษย์-สังคม 18 

เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งเสนอแนะส าหรับกรณีเช่นเดียวกันนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้จบการศึกษาตามหลักสูตร      19 

จึงขอให้คณะเสนอเรื่องขออนุมัติต่ออธิการบดี ผ่านผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษา20 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน ทีส่ามารถเทียบเคียงรายวิชาเดิมท่ีก าหนดไว้ได้  21 

/4.2... 22 

4.2 ร่าง ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าส าหรับอาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป 23 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอ ร่าง ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า24 

ส าหรับอาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึง25 

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 27 

1) เดิม ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่   /2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย28 

ค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า” 29 

    แก้ไขเป็น ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่   /2558) เรื่อง เกณฑ์ภาระ30 

งานขั้นต่ าส าหรับอาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป” 31 

2) เดิม 1.3 กรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา 1 วิชา คิดเป็น 4 ชั่วโมง   32 

ท าการ/สัปดาห์ 33 

    แก้ไขเป็น ประธานกรรมการ คิดเป็น 6 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/รายวิชา  34 

                 กรรมการ คิดเป็น 2 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/รายวิชา 35 

          กรรมการและเลขานุการ คิดเป็น 3 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/รายวิชา 36 

3) เดิม 1.4 กรรมการที่มีวาระต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 ปี ขึ้นไป 1 ค าสั่ง คิดเป็น 2 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 37 

    แก้ไขเป็น กรรมการที่มีวาระต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็น 2 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/ค าสั่ง 38 

4) เดิม 1.5 กรรมการที่มีวาระเป็นงานเฉพาะกิจ 1 ค าสั่ง คิดเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 39 

    แก้ไขเป็น กรรมการที่มีวาระเป็นงานเฉพาะกิจ คิดเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/ค าสั่ง 40 
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5) เดิม 2. การท าบทความทางวิชาการ 1 

   แก้ไขเป็น การเผยแพร่บทความทางวิชาการ  2 

6) เดิม 2.1 บทความทางวิชาการวารสารเผยแพร่ภายในประเทศ 1 เรื่อง คิดเป็น 1 ชั่วโมงท าการ/ 3 

สัปดาห์ 4 

   แก้ไขเป็น การเผยแพร่บทความทางวิชาการภายในประเทศ คิดเป็น 4 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 5 

7) เดิม 2.2 บทความทางวิชาการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง คิดเป็น 3 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 6 

   แก้ไขเป็น การเผยแพร่บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ คิดเป็น 10 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 7 

8) เดิม 3. การท าวิจัย 8 

              3.1 หัวหน้างานวิจัย 1 เรื่อง  คิดเป็น 4 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 9 

              3.2 ผู้ร่วมวิจัย 1 เรื่อง   คิดเป็น 2 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 10 

   แก้ไขเป็น 3. การท าวิจัย 11 

  3.1 การวิจัยในชั้นเรียน  12 

   3.1.1 หัวหน้างานวิจัย  คิดเป็น 2 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 13 

               3.1.2 ผู้ร่วมวิจัย   คิดเป็น 1 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 14 

 15 

/3.2… 16 

  3.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 17 

   3.2.1 หัวหน้างานวิจัย  คิดเป็น 4 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 18 

               3.2.2 ผู้ร่วมวิจัย   คิดเป็น 2 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 19 

9) ตัดออก 4. การบริการวิชาการ และ 5. ภาระงานอ่ืน ๆ  20 

  21 

4.3 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  22 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 23 

พ.ศ. 2558 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  4.3 จึงน าเสนอที่24 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และส าหรับรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ประชุม 26 

มอบหมายให้ ผศ.ดร.ภาวดี ภกัดี ร่วมพิจารณากับผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปและรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ    27 

 28 

4.4 พิจารณารายช่ือคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร  29 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  30 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อ31 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดยส านักวิชา32 

ศึกษาทั่วไปขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ 33 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ประธานกรรมการ 34 

2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    เป็น กรรมการ 35 

3) ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็น กรรมการ 36 

4) ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช    เป็น กรรมการ 37 

5) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    เป็น เลขานุการ 38 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  39 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการที่เสนอ และให้เพิ่มเติม ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  40 
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เป็น กรรมการ  1 

 2 

4.5 ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557  3 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ า4 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 12 รายวิชา ดังนี้ 5 

1) รายวิชา 000 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 6 

2) รายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 7 

3) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 8 

4) รายวิชา 000 150 ไทยศึกษา 9 

 /5)… 10 

5) รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 

6) รายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม 12 

7) รายวิชา 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 13 

8) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 14 

9) รายวิชา 000 164 ชีวิตกับพลังงาน 15 

10) รายวิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 16 

11) รายวิชา 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 17 

12) รายวิชา 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 18 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน จ านวน 10 รายวิชา  ยกเว้น รายวิชา 000 156 20 

พหุวัฒนธรรม  และ รายวิชา  000 172  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  โดยขอให้มีการทบทวนอีกครั้ง เนื่องจาก 21 

ผลการเรียนของนักศึกษาคณะเดียวกันแต่ต่างกลุ่มเรียน มีระดับผลการเรียนทีแ่ตกต่างกันมาก  22 

 23 

เลิกประชุม เวลา 16.00 นาฬิกา 24 

 25 

 26 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 27 

                   กรรมการและเลขานุการ 28 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 29 

 30 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 31 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 32 


