
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 6/2558 2 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร         ประธานกรรมการ    7 

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

3. ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ แทน  9 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         กรรมการ         10 

4. อ.ดร.สมควร สีชมภ ู  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร แทน 11 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                      กรรมการ   12 

5. นางบุบผา ประสารฉ่ า    หัวหน้างานบริการการศึกษา แทน  13 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   กรรมการ 14 

6. ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 15 

7. ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 16 

8. อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 17 

9. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี   รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป         กรรมการและเลขานุการ 18 

10. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ   นักวิชาการศึกษา              ผูช้่วยเลขานุการ 19 

 20 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  21 

 -  22 

 23 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา 24 

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง25 

ต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปและท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ26 

อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 27 

 28 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 29 

 1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2559   30 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี31 

งบประมาณ 2559 ประกอบด้วย งบประมาณ ม.ในก ากับ 2,552,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 11,850,000 32 

บาท และเงินกันเหลื่อมปี 507,325.08 บาท รวมทั้งสิ้น 14,909,325.08 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าพันสามร้อย 33 

 34 

/ยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์)... 35 

ยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์ ) โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการสอน คิดเป็นร้อยละ 73.78               36 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 37 

ที่ประชุมรับทราบ 38 

 39 

1.2 รายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  40 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการประเมินผลการด าเนิน41 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งมีทั้งสิ้น 14 โครงการ 23 42 
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ตัวชี้วัด การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนโครงการที่1 

ด าเนินการแล้วแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีตัวชี้วัดที่ด าเนินการแล้วและบรรลุ2 

เป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.57 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2  จึงแจ้ง3 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 5 

1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสภาพแวดล้อม มีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 74.20 โดย6 

ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก    7 

(ร้อยละ 67.60) เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ สื่อการเรียนรู้ประจ าห้องเรียนภายใน8 

และภายนอก ที่ประชุมเสนอแนะให้ส ารวจการจัดการสภาพแวดล้อมของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  9 

เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  10 

2) ร้อยละของรายวิชาที่มีเอกสารชุดรายวิชาครบถ้วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 11 

2558 ซึ่งได้มีการด าเนินการแล้วบางส่วน คือ มคอ.3 แต่เอกสารชุดรายวิชายังไม่ครบถ้วน จึงมี    12 

ผลการด าเนินงานเป็น 0 ที่ประชุมเสนอแนะให้พิจารณาเป็นรายวิชา หรือก าหนดความคาดหวังของ13 

การมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา   14 

3) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมินการจัดการเรียนการสอน ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 60 มี15 

ผลการด าเนินงานร้อยละ 34.40 ที่ประชุมเห็นควรว่าการประเมินการจัดการเรียนการสอนให้16 

ปรับปรุงเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาวิธีการสอน ในการส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้  17 

4) ในปีงบประมาณ 2559 ที่ประชุมเห็นควรให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการสัมมนาเรื่อง        18 

การจัดการประสานรายวิชาอย่างเป็นระบบ เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางการประสานรายวิชา      19 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  20 

5) ที่ประชุมเสนอให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน21 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

/1.3... 27 

 1.3 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 28 

พ.ศ. 2558 29 

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน30 

ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่31 

มหาวิทยาลัยก าหนด 9 ตัวชี้วัด และส านักวิชาศึกษาท่ัวไปก าหนด 5 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการด าเนินงานภาพรวมเท่ากับ 32 

3.54 ค่าคะแนน 69.33 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 33 

 ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 36 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 และมีมติรับรอง37 

รายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  38 

 39 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 40 
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 -ไม่มี- 1 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3 

 4.1 ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนต าแหน่งอาจารย์เกษียณอายุราชการ 4 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือน5 

ต าแหน่งอาจารย์เกษียณอายุราชการ เป็น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยปัจจุบันส านักวิชาศึกษาทั่วไป  6 

มีต าแหน่งอาจารย์เกษียณอายุราชการ 3 อัตรา คือ 1) ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร อัตราเงินเดือน 26,250 บาท  7 

2) รศ.ดร.สมพงษ์  ธรรมถาวร อัตราเงินเดือน 25,000 บาท และ 3) รศ.สุภาพ ณ นคร อัตราเงินเดือน 30,000 8 

บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  10 

 11 

4.2 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการ   12 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุ13 

ราชการ จากเดิม 3 อัตรา ขออนุมัติจ้างเพ่ิม 2 อัตรา ก าหนดภาระงาน ดังนี้ 1) สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่   14 

น้อยกว่า 7 กลุ่มเรียนต่อปีการศึกษา 2) เป็นประธานหรือกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 1 รายวิชา    15 

3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 15 กลุ่มเรียน 4) เป็นกรรมการ     16 

ทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 3 รายวิชา และ 5) รับผิดชอบการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 17 

เรื่อง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 จึงน าแสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  18 

 19 

 20 

/ที่ประชุม... 21 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จ้างเพ่ิม 2 อัตรา ก าหนดระยะเวลาเริ่มงานอัตราที่ 1 เดือน22 

มกราคม 2559 อัตราที่ 2 เริ่มงานเดือนสิงหาคม 2559 โดยขอให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไปรวบรวมรายชื่อผู้ที่มี23 

คุณสมบัติเหมาะสมและน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาให้ความเห็นชอบ24 

ต่อไป 25 

 26 

4.3 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาพิเศษ 27 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาศึกษา 28 

ทั่วไป ในภาคการศึกษาพิเศษ เนื่องจากแต่ละภาคการศึกษาส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอน29 

มากกว่า 300 กลุ่มเรียน จ านวนนักศึกษามากกว่า 20,000 ราย ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาประสบ30 

ปัญหาเรื ่องจ านวนอาจารย์ผู ้สอนและห้องเรียนไม่เพียงพอ ดังนั ้น เพื่อเป็นการลดภาระการ จัดการ     31 

ในภาคการศึกษาปกติ จึงขออนุมัติเปิดสอนในภาคการศึกษาพิเศษ โดยเริ ่มต้นในปีการศึกษา 2558 32 

จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 33 

1) รายวิชา 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 34 

2) รายวิชา 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 35 

3) รายวิชา 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 36 

4) รายวิชา 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 37 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  38 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีต่อไป  39 

 40 
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4.4 รายละเอียดของรายวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต     1 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอรายละเอียดของรายวิชาสมาธิ2 

เพ่ือพัฒนาชีวิต ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี สังกัดส านักวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ3 

ประชุมที ่4.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  4 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 5 

1. ชื่อรายวิชา เห็นควรแก้ไขเป็น สมาธิแนวพุทธเพื่อพัฒนาชีวิต  6 

2. จ านวนหน่วยกิต เมื่อพิจารณาจากแผนการสอนที่ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ หน่วยกิตจึงควร7 

ก าหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติ คือ 3(2-2-6)  8 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา ควรเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมเห็นควรเสนอ  9 

รศ.ดร.วิฑูรย์ ประเสริฐเจริญสุข ส่วนอาจารย์ผู้สอนที่ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนหรือเป็น10 

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ระบุว่าเป็นอาจารย์พิเศษ และไม่ต้องระบุ “บุคลากรส านัก11 

วิชาศึกษาท่ัวไป”  12 

4.   เนื่องจากเป็นวิชาเลือกเสรี จึงไม่ต้องก าหนดภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  13 

 14 

/4.5… 15 

 4.5 ขออนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา 16 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอขออนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทน17 

การบริหารจัดการรายวิชา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักวิชาศึกษา18 

ทั่วไป คราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ได้มีมติเห็นควรปรับอัตราค่าตอบแทน         19 

การบริหารจัดการรายวิชา ดังนี้ 20 

 อัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา เดิม 21 

1. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนไม่เกิน 3 กลุ่ม  ไม่เกิน 5,000 บาท 22 

2. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 4-7 กลุ่ม ไม่เกิน 7,500 บาท 23 

3. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 8 กลุ่มข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท 24 

อัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา ใหม ่25 

1. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนไม่เกิน 3 กลุ่ม  ไม่เกิน 5,000 บาท 26 

2. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 4-7 กลุ่ม ไม่เกิน 7,500 บาท 27 

3. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 8-15 กลุ่ม ไม่เกิน 10,000 บาท 28 

4. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 16-30 กลุ่ม ไม่เกิน 15,000 บาท 29 

5. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 31-50 กลุ่ม ไม่เกิน 20,000 บาท 30 

6. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนตั้งแต่ 51 กลุ่มขึ้นไป ไม่เกิน 25,000 บาท 31 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เดิม มีจ านวนรายวิชามาก ท าให้แต่ละ 33 

รายวิชามีกลุ่มเรียนจ านวนน้อย ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท าให้มีจ านวนรายวิชาน้อย 34 

แต่ละรายวิชามีกลุ่มเรียนจ านวนมาก อีกทั้งมีภาระงานที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป 35 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงท าให้คณะกรรมการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป   36 

มีภาระงานเพ่ิมข้ึน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชา ดังนี้ 37 

1. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 1-5 กลุ่ม ไม่เกิน 5,000 บาท 38 

2. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 6-10 กลุ่ม ไม่เกิน 7,500 บาท 39 

3. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 11-20 กลุ่ม ไม่เกิน 10,000 บาท 40 
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4. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 21-35 กลุ่ม ไม่เกิน 15,000 บาท 1 

5. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนจ านวน 36-55 กลุ่ม ไม่เกิน 20,000 บาท 2 

6. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนตั้งแต่ 56 กลุ่มข้ึนไป ไม่เกิน 25,000 บาท 3 

โดยขอให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการบริหารจัดการรายวิชาอัตราเดิมกับอัตรา4 

ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้5 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558  6 

 7 

 8 
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 4.6 ขอเทียบเท่ารายวิชา 400 100 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม กับรายวิชา 000 156          10 

พหุวัฒนธรรม 11 

ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าเสนอขอเทียบเท่ารายวิชา 400 100 12 

มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม กับรายวิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม สืบเนื่องจากรายวิชา 400 100 มนุษย์กับ13 

สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรายวิชาบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดให้บริการเป็นรายวิชา14 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 แต่เนื่องจากปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์15 

และสังคมศาตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และคณะได้รับอนุมัติให้เปิด      16 

รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ ท าให้ทีมอาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนเพ่ิมมากขึ้น ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  17 

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์เป็นไปตาม18 

โครงสร้างของหลักสูตร จึงขอเทียบเท่ารายวิชา 400 100 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม กับรายวิชา 000 156 19 

พหุวัฒนธรรม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.6 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  20 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 21 

 22 

เลิกประชุม เวลา 12.10 นาฬิกา 23 

 24 

 25 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภกัดี) 26 

                   กรรมการและเลขานุการ 27 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 28 

 29 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 30 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 31 


