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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1/2559 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
6. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
7. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. อ.ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
10. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อรัญญา ศิริผล แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อริยพงษ ์ วงษ์นพวิชญ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
18. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
19. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ  
22. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
23. ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
24. นายประธาน สันทิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
25. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์   
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อ.ดร.อิสราภรณ์  พิศสะอาด   กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์   
2. อ.ดร.ชนิดา   สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์    
3. รศ.ดร.ศิริวรรณ   องค์ไชย    กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์   
4. อ.ดร.ภก.สกนธ์   สุภากุล  กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์   
5. ผศ. ดร.สุภาพร   ชินชัย   กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์    
6. อ.ดร.ปิติมา   ดิศกุลเนติวิทย์  กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ   
7. ผศ.ดร.กรุณา   รักษวิณ   กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
8. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. นายกีรติ ตันติคะเนดี พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
13. น.ส.นิศากร โสสิงห์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
14. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         
เริ่มประชุมเวลา   13.35   น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวาระเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 จึงก าหนดให้มีการประชุมในวันนี้ โดยได้เชิญคณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพ่ือจะได้หารือและพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า มคอ.  
3-6 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน จากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
1.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้จัดท าประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558      
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีสาระส าคัญดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    

 
6.1 แนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ     
        มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีสาระส าคัญคือ 

1. ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบเก็บข้อมูลตามแนวทางของ มคอ.3 - 7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
และรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 - 7 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

2. ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะก าหนดตัวบ่งชี้
แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 

 ซ่ึงหัวข้อและรายละเอียดของ มคอ. 3 - 7 และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 12 ข้อ ที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็น
เพียงตัวอย่างและแนวทางในการด าเนินการเท่านั้น 
 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า มคอ. 7 ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็น
แบบฟอร์มกลางที่ สกอ. ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ประชุมจึงได้
พิจารณารูปแบบการด าเนินการตามแบบฟอร์ม มคอ. 3-6 บนระบบ CMU-MIS ซึ่งได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของส่วนงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้หารือร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในช่วงที่   
ผ่านมา ตลอดจนการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน 
และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี โดยที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้จัดท า มคอ. 3 - 6 บนระบบ CMU-MIS แบบเดิม และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่า รูปแบบการด าเนินการตามแบบ มคอ. 3 - 6        
บนระบบ CMU-MIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนได้ ทั้งนี้  ขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยประสานงานกับ         
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบ มคอ. 3 - 6 ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวกยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ควรปรับแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 บนระบบ CMU-MIS ให้สามารถดึงข้อมูลผลการเรียนในแต่ละภาค

การศึกษาจากฐานข้อมูลของส านักทะเบียนและประมวลผลได้ 
2) ควรปรับแบบ มคอ. 3 เพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

- หมวด 4 ในส่วนของแผนการสอน ไม่ควรระบุข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ 
- หมวด 5 ควรดึงข้อมูลต าราจากฐานข้อมูลของส านักหอสมุดได้ 

3) ควรเปิดโอกาสให้คณะในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ สามารถปรับแบบ มคอ. 3 – 6 ให้เหมาะกับบริบทและ
ความต้องการของกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งประธานได้แจ้งว่าสามารถด าเนินการได้ โดยกลุ่มสาขาวิชาสามารถ
ตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาปรับรูปแบบที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ แล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ แบบ มคอ. 3 – 6 
จะต้องเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดท า 
มคอ. 3 - 6 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศของ สกอ. 

4) ควรขยายช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูล มคอ. 3 และ มคอ. 4 เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับรายละเอียดให้
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยก าหนดให้ทุกกระบวนวิชาต้อง
บันทึกข้อมูล มคอ. 3 และ มคอ. 4 บนระบบ CMU-MIS ให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ใหป้รับตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานให้สอดคล้องกันด้วย 

5) ควรปรับแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 5 บนระบบ CMU-MIS ให้รองรับการกรอกข้อมูลของกระบวนวิชา
สัมมนา/วิทยานิพนธ์  

2. เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุม) และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ปรับลดจ านวนตัวบ่งชี้เหลือ 11 ตัวบ่งชี้  
โดยตัดตัวบ่งชีท้ี่ 10 “จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี” ออก เนื่องจากบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของทุกส่วนงานจะ
ได้รับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพโดยระบบ CMU-EdPEx แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
1) เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้แล้ว ให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ทุกคณะ/ทุกหลักสูตรทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเสนอขอก าหนดใช้ตัวบ่งชี้ที่
ปรับปรุงใหม่กับทุกหลักสูตร แล้วเสนอ สกอ. รับทราบต่อไป  

2) หากหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงประสงค์จะก าหนดตัวบ่งชี้แตกต่างจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดก็
สามารถด าเนินการได้ โดยให้ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ตามขั้นตอน แล้วเสนอ สกอ. รับทราบ 

3) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีคณะที่รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาให้กับคณะอ่ืน ไม่
จัดท า มคอ. 3 - 6 เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ท่ี 3 และ 4 

4) การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในส่วนของการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ ขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอบถามไปยังทุกคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการ
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ตัดสินใจว่าคณะจะด าเนินการออกแบบสอบถามเอง หรือจะมอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด าเนินการให้ 

5) หลักสูตรที่มี มคอ.1 จะต้องก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ มคอ.1   
3. ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การปฏิบัติของทุกคณะ/

วิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
4. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีคลินิก TQF เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณาจารย์ของคณะต่างๆ เกี่ยวกับการ

จัดท า มคอ. 2 - 6 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ    
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติในการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงที่มีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. การเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร(ปรับปรุงมาก) หากเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในเดือน
เมษายน สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ แต่หาก
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลังเดือนเมษายน จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2558 

2. หลักสูตรเดิมที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2548 
หากเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ยังจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2548 จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด จึงจะสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2558 
ได ้ 

3. หากหลักสูตรใดประสงค์จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ พ.ศ. 
2558 ก่อนถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ก็สามารถท าได้ โดยให้ด าเนินการเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร(ปรับปรุงมาก) 

 
ปิดประชุมเวลา     17.00   น. 
 
  

      
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


