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รายงานการประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    4 / 2552 2 

วนัที่   24  เมษายน   2552 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

*************************************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน  7 

 2. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  8 

 3. นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน  นกัวิชาการศึกษา  9 

 4. นางสาวยพิุน   งามเนตร์  นกัวิชาการศึกษา  10 

 5. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์ หวัหนา้กลุ่มภารกิจสารสนเทศ  11 

 6. นางสุวรรณี   นาเลาห์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  12 

 7. นางสาวแกว้กาญจน ์ ศกนุะสิงห์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 

 8. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  14 

ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากลาป่วย) 15 

 1. นางจินตนา  กนกปราน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  16 

 17 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.00 น. 18 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  19 

 20 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  21 

1.1 การตรวจประเมนิปี 2551  22 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  จะมีการลงตรวจประเมินระดบัศูนย/์สถาบนั/ส านกัภายใน23 

เดือนกรกฎาคม 2552  ซ่ึงใหบุ้คลากรทุกคนเตรียมตวัใหพ้ร้อม 24 

 25 

1.2 การเขียน SAR แบบบรรยาย 26 

  ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ในการเขียน SAR คร้ังน้ี จะเขียนแบบ Shard Food โดยท่ีมี27 

ขอ้มลูจากทุกกลุ่มภารกิจ และน ารายงานประจ าปี มาใชใ้นการตอบ โดยท่ีผูบ้ริหาร และคณะกรรมการร่วมกนัเขียน 28 

แต่ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะอ่านความสอดคลอ้งในภาพรวมอีกคร้ังหน่ึง  29 

1.3 โครงการวฒันธรรมองค์กร ค่านิยมสู่การปฏิบัต ิ30 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษา31 

ทัว่ไป ไดมี้ขอ้คิดเห็นใหน้ าเอาโครงการท่ีสามารถน ามาปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เช่น โครงการสร้าง32 

วฒันธรรมการตรงต่อเวลา  หรือเป็นองคก์รแห่งความผาสุกในการท างาน  ดงัเช่นค าขวญัประจ าส านกัฯ ท่ีวา่  “เอ้ือ33 

อาทร แบ่งปัน ห่วงใย คือหวัใจของการอยูร่่วมกนั”  34 
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1.4  การเลือ่นระดบับุคลากร 2 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ เน่ืองจากท่ีทางมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการคดัเลือกบุคลากรท่ี3 

มีผลการปฏิบติังานดีเด่น มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์ทุ่มเทการท างานเพ่ือองคก์ร  เพ่ือยา้ยไปด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 4 

และเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน  ซ่ึงส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปมีบุคลากรไดรั้บการคดัเลือก 2 5 

คน คือ 6 

1. นางสาวยพิุน  งามเนตร์   จากลกูจา้งชัว่คราวเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัโดยใชเ้งิน7 

รายได ้8 

2. นางสาวภสัราภรณ์   พรหมเทพ จากพนกังานมหาวิทยาลยัโดยใชเ้งินรายไดเ้ป็นพนกังาน9 

มหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผน่ดิน 10 

และแนะน านกัวิชาการคนใหม่ คือ นางสาวจุฬาลกัษณ์   ธรรมวรรณ   11 

 12 

1.5รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน (28 มนีาคม – 23  เมษายน 2552) 13 

1.5.1 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิวชิาการ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ14 

วชิาการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้15 

      1.  การส่งผลการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551  16 

              ภายในเดือนเมษายนไดด้ าเนินการประกาศผลการเรียนครบ  19  รายวิชาแลว้  17 

      2.  การรับเร่ืองขอตรวจสอบผลการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 18 

2551 19 

               ไดรั้บเร่ืองขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 20 

2551 เพ่ิมเติมจ านวน 6 รายวิชา จากนกัศึกษา 6 คน ซ่ึงผลการพิจารณาปรากฏวา่ผลการเรียนคงเดิม 4 รายวิชา คือ 21 

000 111, 000131, 000 150, 000 171 คงเหลืออีก 2 รายวิชาท่ีรอผลการพิจารณา คือ 000 112, 000 141 ปัญหาท่ีพบ22 

เน่ืองจากกระบวนการทางคะแนนผิดพลาด ควรมีระบบในการเกบ็หรือกรอกคะแนนท่ีชดัเจน ตรวจสอบได ้23 

                      3.  โครงการย่อยที่ 2 : การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผลตามสภาพจริงใน24 

รายวชิาศึกษาทั่วไป เพือ่สร้างคุณลกัษณะบัณฑิตอนัพงึประสงค์ 25 

 ก าหนดจดัวนัท่ี  27-28  เมษายน  2552  ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จงัหวดัอุดรธานี ขณะก าลงั26 

ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารประกอบการสมัมนา โดยไดแ้จง้ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาถึงการเดินทางไปโดยรถตู ้และรถ27 

จอดรอรับหนา้อาคารศูนยว์ิชาการ วนัท่ี  27  เมษายน  2552 เวลา 06.00 น.  28 

       ประธานในท่ีประชุมเพ่ิมเติมความวา่ ตามท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัท าแผนการจดัการความรู้ 29 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซ่ึงก าหนดใหส้ านกัวชิาศึกษาทัว่ไปและกองแผนงานเป็นผูรั้บผิดชอบ เพ่ือใหก้าร30 
ด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงไดเ้รียนเชิญผูอ้  านวยการกองแผนงานไปร่วมสงัเกตการณ์ในคร้ังน้ีดว้ย 31 

 32 

1.5.2 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ33 

บริหารทั่วไปและบุคลากรที่รับผดิชอบงานได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้34 
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                      1.  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร (Competency) คร้ังที่ 2 1 

              โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (Competency) คร้ังท่ี 2  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  21 เมษายน  2552  2 

เร่ือง “การออกแบบเคร่ืองมือและการเกบ็ขอ้มลู ” โดยมี รองศาสตราจารยเ์จียมจิต   แสงสุวรรณ  เป็นวิทยากรให้3 

ความรู้เก่ียวกบัหลกัการวิจยัเบ้ืองตน้ ประเภทของการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การออกแบบเคร่ืองมือ การเกบ็4 

ขอ้มลู และไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานในคร้ังน้ี 5 

      2. ด้านการเจ้าหน้าที่ 6 

               -   ด้านการสรรหาบุคลากร 7 

                เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน  2552 นางสาวจุฬาลกัษณ์   ธรรมวรรณ  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้8 

ปฏิบติังานลกูจา้งชัว่คราว ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา ไดม้ารายงานตวัเขา้ปฏิบติังาน ซ่ึงใหเ้ร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 1 9 

พฤษภาคม 2552  10 

   -   ด้านกรอบอตัราก าลงัเพิม่เตมิ 11 

                                         มหาวิทยาลยัขอนแก่นไดมี้ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 650/2552 ลงวนัท่ี 21 12 

เมษายน 2552  เร่ือง รายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับการคดัเลือกเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 13 

จ านวน 14 ราย และนกัวิชาการเงินและบญัชี จ านวน  44 ราย  และสอบคดัเลือกวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552 14 

                               -   ด้านพฒันาบุคลากร 15 

             เม่ือวนัท่ี 22-23  เมษายน  2552 ทางส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดด้ าเนินการส่งบุคลากรจ านวน 16 

1ท่าน คือ รศ.สุภาพ   ณ นคร เขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตร “Scorebook Writing ส าหรับผูต้รวจประเมินคุณภาพ17 

ภายใน” ซ่ึงจดัโดยส านกังานประเมินและประกนัคุณภาพ   18 

   -   ด้านประเมนิพนักงาน 19 

              ไดด้ าเนินการรวบรวมเอกสารของบุคลากร ซ่ึงเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 6 คน 20 

เพ่ือประเมินประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาผลการปฏิบติังาน รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2552  โดยเนน้ขอ้21 
ก าหนดการจา้งและภาระงานท่ีรับผิดชอบ ใหต้รงตาม TOR เพ่ือง่ายในการเก็บตวัช้ีวดัและเพ่ือพฒันาสมรรถนะในการ22 
ปฏิบติังาน 23 

      3.  งานพสัดุ 24 

               ไดด้  าเนินการเบิกจ่ายวสัดุประจ าเดือนเมษายน 2552 จ านวน 1 คร้ัง ตามใบเบิกท่ี   074/52 รวม25 

เป็นเงินทั้งส้ิน  3,960.55   บาท (สามพนัเกา้ร้อยหกสิบบาทหา้สิบหา้สตางค)์ และ มีการโอนเงินค่าวสัดุใหก้บังาน26 

พสัดุ กองคลงั จ านวน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)  27 

      4.  งานสารบรรณ 28 

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดรั้บ-ส่งหนงัสือเดือนเมษายน 2552 ดงัน้ี จ านวนหนงัสือรับ 47 ฉบบั 29 

จ านวนหนงัสือส่ง 125   ฉบบั  30 

 31 

 32 

      5.  การปรับปรุงห้องเรียน 33 
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                - เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 มีการอนุมติัเงินงบจ านวน 57,800 บาท (หา้หม่ืนเจด็พนัแปดร้อย1 

บาทถว้น) ในการปรับปรุงหอ้ง B 223 เพ่ือใหเ้ป็นหอ้งท างานกลุ่มภารกิจวิชาการ 2 

                                - เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2552 ไดรั้บหนงัสือจากงานพสัดุ กองคลงั ในการเพ่ิมเติมรายละเอียด3 

เก่ียวกบั TOR รายการครุภณัฑ ์และเพ่ิมเติมรายละเอียดในการจดัจา้งส่ิงก่อสร้าง  และการโอนเงินค่าใชจ่้ายใหก้บั4 

งานพสัดุ กองคลงัต่อไป 5 

      6.  งานการเงนิ 6 

                            เจา้หนา้ท่ีการเงินไดร้ายงานการเบิกจ่ายเงิน พอสรุปไดด้งัน้ี 7 

      สรุปขอ้มลูการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม – 23 เมษายน 2552 ไดใ้ชเ้งินรายได้8 

จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 84,307.50 บาท (แปดหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็บาทหา้สิบสตางค)์ ใชเ้งิน9 

งบประมาณแผน่ดินจ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 69,500 บาท (หกหม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น)   และสรุป10 

ขอ้มลูการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2552 เงินรายไดใ้ชไ้ปแลว้ทั้งส้ิน  3,938,967.50 บาท (สามลา้น11 

เกา้แสนสามหม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยหกสิบเจด็บาทหา้สิบสตางค)์ เงินงบประมาณใชไ้ปแลว้ทั้งส้ิน  907,514 บาท (เกา้12 

แสนเจด็พนัหา้ร้อยสิบส่ีบาทถว้น)  13 

      7.  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 14 

            เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนแจง้ผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 15 

-  เม่ือวนัท่ี  1  เมษายน   2552 ไดส่้งเผยแพร่รายงานประจ าปี 2551 ใหก้บัคณะกรรมการ16 

อ านวยการ คณะกรรมการบริหารส านกัฯ ประธานรายวิชา หวัหนา้ทุกกลุ่มภารกิจ เป็นจ านวน 35 เล่ม  17 

                -  เม่ือวนัท่ี   7  เมษายน  2552 ไดจ้ดัโครงการการบริหารความรู้ KM คร้ังท่ี 2 : โครงการยอ่ยท่ี 2 18 

: ระบบ e-Learning  มีบุคลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้ร่วม จ านวน  5  คน    19 

            -   เม่ือวนัท่ี  7 เมษายน  2552 ไดด้ าเนินการส่งรายงาน กพร. รอบ 6 เดือน ใหก้บัส านกังาน20 

ประเมินและประกนัคุณภาพ ผลการด าเนินการไดค้ะแนนตวัช้ีวดั ระดบั 5 ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา 21 

                -   เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2552 ไดด้ าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวิชาศึกษา22 

ทัว่ไป มีคณะกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 10 ท่าน ไดรั้บทราบขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านกัฯ เพ่ือหา23 

แนวทางแกไ้ข 24 

    ท่ีประชุมรับทราบ 25 

 26 

1.5.3 รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มภารกจิสารสนเทศ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกจิ27 

สารสนเทศได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 1 เดอืน พอสรุปได้ ดงันี ้28 

- การดูแลโสตทศันูปกรณ์ในการใหบ้ริการของหอ้งเรียน ไดใ้หบ้ริการหอ้งเรียนเพ่ือใชเ้ป็น29 

สถานท่ีจดัสอบพนกังานมหาวิทยาลยัของส านกับริหารและพฒันาวิชาการ จ านวน 3 หอ้ง ในวนัเสาร์ท่ี  4 เมษายน 30 

2552  31 

- โครงการพฒันา e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีการจดั KM โดยมีคณาจารยจ์ านวน 6 ท่าน 32 

ร่วมกนัสกดัองคป์ระกอบของ e-Learning  รายวิชาศึกษาทัว่ไป แบ่งออกเป็น 7 องคป์ระกอบหลกั และมีวิชาท่ีจะ33 

ด าเนินการจ านวน 10 รายวิชา 34 
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- โครงการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย ด าเนินการส่งตน้ฉบบัจุลสารศึกษาทัว่ไป : สาน1 

สายใยบณัฑิตอุดมคติไทย ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2552) ใหโ้รงพิมพม์หาวิทยาลยัเพ่ือจดัท าฉบบัร่าง2 

และเสนอราคา 3 

-  มีการปรับปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซดส์ านกัวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 5 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลู4 

เก่ียวกบั การจดัประชุม สมัมนาวิชาการ  บนเวบ็ไซดข์องส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูท่ี้สนใจ5 

ทัว่ไปสามารถเขา้ดูได ้และมีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารไดท้นักบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 6 

                ท่ีประชุมรับทราบ 7 

 8 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  30   มีนาคม  2552  9 

                            ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 10 

- หนา้ท่ี 2  บรรทดัท่ี 19  ค าวา่ “สอน” แกไ้ขเป็น “สอบ” 11 

- หนา้ท่ี 4  บรรทดัท่ี 2  ค าวา่ “ฉบบัท่ี 337493/2552” แกไ้ขเป็น “ฉบบัท่ี 493/2552” 12 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 13 

             3.1   ความคืบหน้าโครงการพฒันาระบบ e-Learning 14 

             หวัหนา้กลุ่มภารกิจสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ โครงการพฒันาระบบ e-Learning ได้15 

ยบุรวมกบัโครงการพฒันาเอกสารชุดการสอน ซ่ึงไดด้ าเนินการไปบางส่วนแลว้ ผูอ้  านวยการส านกัฯ รับไป16 

ด าเนินการเขียน เร่ืองการเขียนโครงการ โดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) และเงิน17 

รายได ้500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 18 

              จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 19 

               ท่ีประชุมรับทราบ 20 

 3.2   ผลการด าเนินงานโครงการประชุม “การบริหารการจดัการเรียนการสอนปีการศึกษา 2552”  21 

  หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ขณะน้ีไดด้ าเนินโครงการ และสรุปผลการ22 

ด าเนินโครงการ ส่งในรูปแบบเอกสารสมัมนาวิชาการ ล าดบัท่ี 5/2552  เรียบร้อยแลว้ 23 

    จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 24 

    ท่ีประชุมรับทราบ 25 

  3.3   ความคืบหน้าการเตรียมผู้สอน ปีการศึกษา 2552 26 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ สืบเน่ือง จากโครงการพฒันาศกัยภาพ27 

อาจารยผ์ูส้อนฯ ระยะท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  26  มีนาคม 2552  ซ่ึงไดด้ าเนินโครงการเรียบร้อยแลว้  และโครงการพฒันา28 

ศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนฯ  ระยะท่ี 2  ซ่ึงโครงการจะเช่ือมโยงกบัแผนการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 29 

ปีงบประมาณ 2552  ก าหนดจดัข้ึนวนัท่ี 27-28  เมษายน 2552 ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จงัหวดัอุดรธานี อยูร่ะหวา่งการ30 

จดัเตรียมเอกสารประกอบการสมัมนา 31 

    จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 32 

    ท่ีประชุมรับทราบ 33 

3.4   ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร (Competency) คร้ังที่ 2  34 
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  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ไดด้ าเนินการจดัโครงการพฒันา1 

ศกัยภาพบุคลากร (Competency) คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2552 และสรุปผลการด าเนินโครงการ เรียบร้อย2 

แลว้ 3 

    จึงแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 4 

    ท่ีประชุมรับทราบ 5 

 6 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 7 

                 4.1   พจิารณาโครงการที่จะด าเนินการเดอืนพฤษภาคม 2552  8 

                          หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดน้ าเสนอปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ9 

ด าเนินงานภายในเดือนพฤษภาคม 2552 เพ่ือใหบุ้คลากรส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปไดพิ้จารณา  วนั เวลา สถานท่ี และ10 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัโครงการ/กิจกรรม และผูรั้บผิดชอบ   เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองวนั เวลา ท่ีตรงกนั  ท าให้11 

บุคลากรไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัข้ึนได ้ 12 

                          ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบปฏิทินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีน าเสนอ 13 

 14 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ                            15 

  ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  นดัประชุมส านกัวิชาศึกษาทัว่ไปคร้ังท่ี 5/2552 ใน16 

วนัท่ี  28  พฤษภาคม  2552  เวลา 10.00 น. 17 

 18 

 19 

เลกิประชุมเวลา  12.05  น. 20 

 21 

               22 

                            .. ………………………………… 23 

 นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 24 

        ผูจ้ดรายงานการประชุม  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

รับรองรายงานการประชุมวนัที่  28  พฤษภาคม  2552 34 


