
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  1/2551 

วันศุกรท่ี  4  มกราคม  2551 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  สํานักงานอธิการบด ี

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5. อ.สิริภัทร ขาวมีชือ่ อาจารยประจําวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รศ.วราภรณ ปณณวลี รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ฤตินันท สมุทรทัย ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
9. อ.ไชยยศ จันทราทิตย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
13. ผศ.พญ.สุปรียา วงษตระหงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
15. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
16. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
17. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ ประธานสภาอาจารย และ 
   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
18. อ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
19. ผศ.นสพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
20. อ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21. อ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับปริญญาตรี  
   คณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
22. ผศ.ชาญณรงค ศรีสุวรรณ รองคณบด ี1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
23. ผศ.ผุสด ี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ 
24. อ.วาทิศ โสตถิพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ  
  คณะนิติศาสตร กรรมการ 
 



 -2- 

25. อ.ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 
27. นางนิตยา ธนัญชัย หัวหนางานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
28. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
29. นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.15 น. 
 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี.้- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2551 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2551 
ประกอบดวยกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ท่ีประชุมคณบด ี และ 
สภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
 
2. มติท่ีประชุมคณบด ี

1. ท่ีประชุมคณบด ี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2550 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
ดังนี ้

 1.1 รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 1.2 แนวทางปฏิบัติในการรับเงินจากหนวยงานภายนอก 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรไดใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอรท – เชียงใหม โดย

จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอรท – เชียงใหม ในรายวิชา 
13-413 Mechanical Vibration และวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 ซึ่งเปนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
นอรท – เชียงใหม สอนโดยอาจารยและใชสถานท่ีเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ซึ่งมหาวิทยาลัยนอรท – เชียงใหม ไดจายเงินในการดําเนินการใหคณะวิศวกรรมศาสตรในลักษณะของ
การใหบริการทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการใหบริการและการจัดเก็บ
คาบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2527 ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรรับดําเนินการให อาจ
อยูในประเภทบริการทางวิชาการ หรือการเรียนการสอนภาคพิเศษ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรไมสามารถ
พิจารณาใหชัดเจนได ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี ้

  1) การใหความรวมมือจัดการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้ ซึง่เปนการใชท้ัง
ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ี และอุปกรณตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐเปนผูลงทุน โดยมหาวิทยาลัย
เอกชนไดรับผลประโยชนเต็มท่ี เปนการดําเนินงานท่ีไมนาจะเหมาะสมและมิใชเปนการใหบริการทาง
วิชาการ เนื่องจากอาจารยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมรับผิดชอบในการสอนท้ังกระบวนวิชา 

  2) การดําเนินงานในลักษณะนี้จะทําใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเสียเปรียบในการแขงขัน 
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยปรับเปล่ียนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การแขงขันคุณภาพทางวิชาการเปน
เร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงใหมากท่ีสุด 

  3) การท่ีอาจารยของคณะตองรับภาระงานสอนใหกับนักศึกษาตางมหาวิทยาลัยจะ
เปนการเพ่ิมภาระงานใหกับอาจารยท่ีรับภาระงานสอนท้ังภาคปฏิบัติและภาคพิเศษ ซึ่งเปนภาระงานท่ี
หนักอยูแลว และอาจมีผลกระทบกับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  4) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหารจัดการในเร่ืองดังกลาวอยางชัดเจน และ
การท่ีอาจารยออกไปสอนภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการรับคาตอบแทนจากหนวยงานอื่นในชวงวันหยุด 
ราชการ ก็จะบ่ันทอนคุณภาพภาระงานสอนประจําของอาจารย เนื่องจากไมไดพักผอนอยางเพียงพอ 
ในขณะท่ีภาควิชาและคณะเปนผูลงทุนท้ังงบประมาณท่ีคอนขางสูง และใชเวลาคอนขางนานในการพัฒนา
อาจารยแตละคนใหมีคุณภาพตามท่ีคณะตองการ 

  ประธานท่ีประชุมกลาววา สําหรับเร่ืองนี้เปนการปรึกษาเพ่ือขอความคิดเห็น ซึ่งจะไดมี
หนังสือสอบถามไปยังทุกคณะวา มีอาจารยออกไปสอนภายนอกหรือมีการนํานักศึกษาเขามาเรียนใน
คณะในลักษณะดังกลาวมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดชวยกันวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติใหชัดเจนและ
ถูกตอง โดยจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดเปนนโยบายการดําเนินงานตอไป 

 
3. สรุปผลการประชุมกลุมยอย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามความเห็นของ    
ท่ีประชุมคณบด ี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 19/2550 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2550  ซึ่งเห็นควรใหมีการจัด
สัมมนาผูบริหารระดับคณะ สํานัก สถาบัน เพ่ือใหไดแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การ
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตในแตละสาขา และไดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา นั้น 

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการจัดสัมมนาเร่ืองดังกลาวข้ึน เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2550 ณ หองทองกวาว สํานักบริการวิชาการ ซึ่งคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแจง
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รายชื่อผูประสงคเขารวมการสัมมนารวมจํานวน 72 ทาน ในจํานวนดังกลาวมีผูเขารวมสัมมนาจริง 58 ทาน 
การสัมมนาคร้ังนี้มีการบรรยาย  4 หัวขอ ดังนี้ 

1. นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดย รองอธิการบดีฝายบริหาร 

2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และความพึงพอใจตามมุมมองของนายจาง 
ผูประกอบการ ผูใชงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค  โดย รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

4. แนวทางในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  โดย รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และมีการประชุมกลุมยอยเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตในแตละ
สาขาวิชา โดยแบงออกเปน 3 กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งไดผลสรุปจากการประชุมกลุม
ยอยตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 18/2550 
 ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคร้ังท่ี 18/2550 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอ
ตอท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงหลักสูตรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน 
 การจัดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงหลักสูตรคืนใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
การจัดกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีขอสังเกตวา หลักสูตรดังกลาวมีการจัดรายวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพของหมวดวิชาเฉพาะมาอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเฉพาะในกลุมวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร จึงไมสอดคลองตามปรัชญา การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8.1 หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ระบุวา “วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล 
มีความเขาใจธรรมชาต ิ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช
ภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดเปนอยางดี ท้ังนี ้ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป
ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ี
ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป” 

มหาวิทยาลัยจึงส่ังการใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทําเปนระเบียบวาระเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําหนังสือชี้แจงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสําหรับกรณีการสงคืนหลักสูตรดังนี ้
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  
 ท่ีประชุมเห็นควรใหมหาวิทยาลัยมีหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากสภาเภสัชกรรมมีแนวโนมวา ในป 2557 สภาเภสัชกรรมจะ
รับรองเฉพาะนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปเทานั้น ซึ่งหมายความวา นักศึกษา
จะตองเร่ิมเขาเรียนตั้งแตปการศึกษา 2552 ดังนั้นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ฉบับนี้ จะรับ
นักศึกษาไดเพียงแคปการศึกษา 2551 เทานั้น และจะตองปดสอนตอไป เพราะฉะนั้น การจะนํา
หลักสูตรกลับมาปรับปรุงในสวนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ี สกอ. ระบุมา อาจจะตองใชเวลา
ดําเนินการอีกหลายเดือน ซึ่งจะเปนการเสียเวลาอยางมาก 
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2550 
  ท่ีประชุมเห็นควรใหมหาวิทยาลัยมีหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยหากภายในระยะเวลา 3-4 เดือน ไมไดรับการตอบกลับจาก สกอ. ก็ใหคณะปรับแก
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ไขหลักสูตรโดยปรับสัดสวนจํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเปนการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2551 ตอไป 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 
  ท่ีประชุมมีมติใหชี้แจงวา มหาวิทยาลัยจะขอรับไปพิจารณาปรับปรุงตอไป โดยให
คณะใชหลักสูตรเดิมไปกอน และใหปรับแกไขหลักสูตรภายหลังไดรับผลการพิจารณาปรับแกปรุง
กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของท้ังมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว 
 

5.2 ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล เร่ือง แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา  
 ผานระบบ INTERNET 

สํานักทะเบียนและประมวลผลไดยกรางประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล เร่ือง     
แนวปฏิบัตกิารถอนกระบวนวิชา ผานระบบ INTERNET โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2     
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป เพ่ือใหนักศึกษาท่ีประสงคจะถอนกระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวใน     
ภาคการศึกษานั้นๆ แสดงเจตนาการถอนกระบวนวิชา ผานระบบ INTERNET และยื่นเอกสาร มชท 45 
ใบถอนกระบวนวิชา เพ่ือยืนยันการถอนกระบวนวิชาตอสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามกําหนดเวลา
การถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับข้ัน W โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา รางประกาศดังกลาวยังไมรัดกุมเทาท่ีควร 
อาจสงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตามมาอีกหลายประการ จึงขอใหสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลนํารางประกาศ กลับไปทบทวนใหม โดยอาจจัดทํารางประกาศฉบับใหมในหลาย
รูปแบบมาเสนอเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่น  ๆ (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา 15.48 น. 
 
 
 
 (นางเทพพร  สุคําวัง) (อาจารย ดร.พงษศักดิ ์ แปนแกว) 
 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


