
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 14(5/2563) 

วันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

และหองประชุมเจริญประดิษฐ วิทยาเขตปตตานี 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 

1.   ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง        กรรมการ 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

6.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

7.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี (รักษาการ) 

8.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย (รักษาการ) 

9.   หัวหนาสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

      นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 

1.   ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ      กรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ                                                 กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.   รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการ 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.จมุพล  ชื่นจิตตศิริ 

2.   ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

     ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 
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3.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  

4.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

5.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

6.   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

     ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

7.   คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

      รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง 

8.   คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 

      ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ 

9.   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม 

      รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 

10.  รองศาสตราจารย ดร.คณิตา นิจจรัลกุล    คณะศึกษาศาสตร 

11.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

12.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                       ประธานแจงท่ีประชุมวาปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปน

ปญหาใหญมากเกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หลักสูตร  การ

เรียนการสอน  การเรียนรูจากประสบการณจริง  รวมถึงการมาศึกษาของนักศึกษาตางชาติ   หลักสูตรตาง ๆ ตอง

ปรับตัว     เชน   หลักสูตรทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ือใหเกิดการเกษตรท่ีมีคุณภาพ     ท้ังนี้ ขอให 

รองอธิการบดีฝายวิชาการรายงานใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมคราวตอไป                  
  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ครั้งท่ี 13(4/2563) 

วันท่ี 10 เมษายน 2563 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2563 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      3.1  แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพ่ิมเติม 

                            สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 412(2/2563) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2563 มีมติให

แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพ่ิมเติม คือ ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์ ฟารุงสาง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

         ท่ีประชุมรับทราบ  

 

                      3.2  ผลการพิจารณาขอมูลแผนการรับนักศึกษาและจํานวนเขาศึกษาจริง ปการศึกษา 2558 

- 2562 ของวิทยาเขตภูเก็ต  

       ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ   ในคราวประชุมครั้งท่ี 10(1/2563)   เม่ือวันท่ี 30  

มกราคม 2563 ไดพิจารณาขอมูลแผนการรับนักศึกษาและจํานวนเขาศึกษาจริง  ปการศึกษา 2558-2562  และ 

เห็นวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีมีประโยชน        จึงใหฝายเลขานุการสงขอมูลใหทุกวิทยาเขตเพ่ือนําเสนอสภา

วิทยาเขตพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขกรณีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย    และต่ํากวาแผนเปน

จํานวนมาก  

      สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งท่ี 22(1/2563) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2563  

พิจารณาขอมูลดังกลาวแลว โดยมีขอเสนอแนะใหวิทยาเขตภูเก็ตดําเนินการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

        1.  ปรับแนวทางใหเนนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาตอ 

         2.  ทําวิจัยเก่ียวกับ Tourism for BCG Economy  

        3.  จัดทําหลักสูตรใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจใหม (BCG) โดยเฉพาะ เรื่อง  

การทองเท่ียว 

        4.  ผลักดันใหมีหลักสูตรระยะสั้นท่ีจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) เพ่ิมข้ึน 

        5.  หารือรวมกับสถาบันคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือปรับหลักสูตรระยะสั้นใหสามารถ 

สอบมาตรฐานวิชาชีพและประกอบอาชีพได     

        ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นวาผูบริหารควรผลักดันใหเปนรูปธรรมตอไป และจากสถานการณ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ไดสงผลกระทบตอการทองเท่ียวอยางมาก  ดังนั้น การ

ทองเท่ียวควรเปนการทองเท่ียวสําหรับคนภายในประเทศ     และตางประเทศท่ีเปดประเทศเพ่ือการทองเท่ียวแลว 

คือ ประเทศออสเตรเลีย เกาหลี และนิวซีแลนด   จึงเสนอแนะวาโปรแกรมและหลักสูตรตาง ๆ ท่ีจัดทําควรรองรับ

ในเรื่องเหลานี้ดวย พรอมท้ังขอใหวิทยาเขตภูเก็ตไดรายงานผลการดําเนินการใหทราบดวย   
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ระเบียบวาระท่ี 4  นโยบายทางวิชาการ 

                      4.1  แผน เรื่อง การปรับเปลี่ยน  (transformation)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 

พันธกิจสังคม 

       ประธานแจงวาขอบขายการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายวิชาการครอบคลุมการ 

ดําเนินการดานการบริการวิชาการดวย   โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนดานบริการวิชาการเพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 

                            รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการซ่ึงกํากับดูแลงานดานบริการวิชาการนําเสนอ

ภาพรวมของงานดานบริการวิชาการวา   งานดานบริการวิชาการเปนภารกิจของสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

พันธกิจสังคม    ซ่ึงเดิมคือศูนยบริการวิชาการ และเนื่องจากภารกิจดานบริการวิชาการดําเนินการในทุกวิทยาเขต 

ดังนั้น  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลครบถวน    จึงไดจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือบันทึกขอมูลการบริการวิชาการทุก

วิทยาเขตใหอยูในระบบเดียวกันสามารถตรวจสอบ  คนหาได       นอกจากนี้ ไดสรางความเขาใจกับคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยใหเห็นถึงความสําคัญของการบริการวิชาการ        และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยใชการบริการ

วิชาการ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การนําการวิจัยไปใชประโยชนอยางแทจริง  ผลงานสามารถใชประโยชน

ไดหลายมิติ รวมถึงมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

                           ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม     นําเสนอการดําเนินการใน

ประเด็นภาพรวมของงานบริการวิชาการ แหลงงบประมาณ สัดสวนงบประมาณแตละวิทยาเขต  จํานวนโครงการ 

จํานวนอาจารยท่ีดําเนินการ โดยการบริการวิชาการใชกรอบแนวคิดในการดําเนินการ คือ IO - PSU ซ่ึง I หมายถึง 

นวัตกรรมองคความรู  O หมายถึง  ผลลัพธ  P หมายถึง  หุนสวน  S หมายถึง ระบบสนับสนุน  และ U หมายถึง 

บูรณาการทุกมิติ  รวมท้ังนําเสนอวิสัยทัศนและการดําเนินการอ่ืนๆ  เชน  การนําความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ไปใชประโยชนเพ่ือแกปญหาตามสภาพพ้ืนท่ี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงปฐมวัย – วัยเรียน  รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

                          ท่ีประชุมรับทราบขอมูลเบื้องตนและสถานภาพของการดําเนินการดานบริการวิชาการโดยมี

ขอเสนอแนะวา  การดําเนินการตองคํานึงถึง  การมีสวนรวม  การสรางความรูความเขาใจ    การประสานงานกับ

ผูเก่ียวของ ตองบูรณาการ เชื่อมโยง ภารกิจท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเขาดวยกัน

ดวยกัน ผลงานท่ีไดตองสามารถนําเสนอเพ่ือกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลได องคความรูสามารถนําไปสูการสราง

ฐานราก สรางทรัพยากรท่ีเขมแข็ง    ดังนั้น  จึงตองกําหนดกรอบทิศทางการบริการวิชาการใหชัดเจน  มีแผนการ

ขับเคลื่อน เชน การใหบุคลากรมีสวนรวม มีเครื่องมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการ บูรณาการภารกิจ สรางความรู

ความเขาใจและประสานกับผูเก่ียวของอยางชัดเจน 

                         ท่ีประชุมจึงมีมติใหสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคมจัดทํากรอบการดําเนินการ

ดานการบริการวิชาการท่ีชัดเจนเพ่ือใหเห็นทิศทางการดําเนินการและการขับเคลื่อนการดําเนินการ  โดยกรอบการ 
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ดําเนินการตองสอดคลองกับแผนตางๆ    เชน    ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 – 2580    นโยบายประเทศไทย 4.0 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาภาคใต      แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)     แผนการ 

ดําเนินการตามนโยบายของอธิการบดี   และแผนการดําเนินการภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019  (COVID-19)      จึงขอใหจัดทํากรอบการดําเนินการดานบริการวิชาการรวมท้ังแผนการขับเคลื่อน  

นําเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 15(6/2563)      ซ่ึงกําหนดจัดประชุมในวันศุกรท่ี 12  

มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น.   ณ  หองประชุม 210  สํานักงานอธิการบดี    เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดกอน 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

                      4.2  ยุทธศาสตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอยุทธศาสตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึง 

ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน  ไดแก 

         1.  สรางกําลังคนบัณฑิตศึกษาท่ีเปนเลิศ โดยแบงเปน scholar workforce และ skilled 

workforce ผานการสนับสนุนแบบเล็งเปาเพ่ือพัฒนากําลังคนในหลักสูตรท่ีคัดเลือกแลววามีศักยภาพ และผานการ

ทําพันธกิจรวมกับภาคสวนอ่ืน ๆ   เชน  อุตสาหกรรม การพาณิชย ชุมชน และสังคม เปนตน  ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนางาน 

วิจัยวิทยานิพนธท่ีสามารถตอบสนองความตองการของคูพันธกิจดังกลาว  

         2.  พัฒนาระบบนิเวศทางบัณฑิตศึกษาแบบเก้ือกูลประโยชน (symbiosis) ระหวางคูความ

รวมมือ  ผานการเชื่อมโยงระบบบัณฑิตศึกษาและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย  การบูรณาการหลักสูตร  การสราง

นวัตกรรมการจัดการศึกษา  การจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต  และการพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตสําหรับกําลังคน

เปาหมายหลังปริญญา และจัดตั้ง “นิคมบัณฑิตศึกษาเพ่ือวิจัย/พัฒนา” แบบเสมือนจริง (virtual) เพ่ือเปนสื่อกลาง

ประสานงานในการทําพันธกิจรวม  

         3.  สงเสริมพลวัตทางบัณฑิตศึกษา ผานกระบวนการ Tele-education, Graduate 

mobility, Curriculum mobility, และ Talented faculty mobility  เพ่ือเปนการแบงปนทรัพยากรรวมกันของ

หนวยงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                    ท้ังนี้ ตองไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยขอจัดตั้งกองทุนบัณฑิตศึกษา โดยใหมี

ท่ีมาของกองทุนในลักษณะเดียวกันกับกองทุนวิจัยของสวนงานวิชาการท่ีใชสัดสวนรอยละของเงินรายได (ของผูมี

สวนไดสวนเสีย ไดแก มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะวิชาท่ีมีบัณฑิตศึกษา) เขาสมทบเปนกองทุนใชดําเนินการตาม

กลยุทธท้ัง 3 ดานตอไป  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

         ท่ีประชุมมีความเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 
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        1.  ขอใหปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องใหดึงดูดความสนใจ  เชน กรอบยุทธศาสตร แผนงาน  และ 

การขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษา หรือ แผนบัณฑิตศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสูศตวรรษท่ี 21 เปนตน  และควร 

มีกระบวนการประเมินผลดวย  

        2.  ควรจัดทําแผนท้ังแผนระยะสั้น (พ.ศ.2564-2566) และแผนระยะยาว รวมถึงปรับแผน 

ยุทธศาสตรใหขยายใหญข้ึน  โดยเพ่ิมเติมขอมูลรายละเอียดใหมีความเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษากับการขับเคลื่อนและ

พัฒนาประเทศ เพ่ือใหเห็นทิศทางและการขับเคลื่อนการดําเนินการไดอยางชัดเจน  ท้ังนี ้บัณฑิตศึกษาควรครอบ 

คลุมท้ัง 2 ประเภท คือ ประเภทวิชาการ ซ่ึงเนนการเรียนรูการทําวิจัย และประเภทวิชาชีพหรือหลักสูตรระยะสั้น 

ซ่ึงเนนการผลิตนักวิชาชีพ ในขณะเดียวกันตองตอบโจทยภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดวย 

        3.  กลยุทธสรางกําลังคนบัณฑิตศึกษาท่ีเปนเลิศ  

            3.1  ใหพิจารณาทบทวนวาควรเพ่ิมเติมสาขาวิชาท่ีมีศักยภาพในการสรางความเปนเลิศ 

นอกเหนือจากสาขาเกษตร อาหาร และการแพทยสุขภาพ ตามท่ีเสนอมาอีกหรือไม  เนื่องจากยังมีอีกหลายสาขา 

เชน การทองเท่ียว ฯลฯ 

            3.2  เนื่องจากกลยุทธเล็งเปา (focus) ท่ีสนับสนุนหลักสูตรท่ีมีศักยภาพในการสรางความ 

เปนเลิศจํานวน 3 สาขา คือ  สาขาทางเกษตรศาสตร ระบาดวิทยา และเภสัชศาสตร  เปนแผนระยะสั้นเพียง 3 ป 

(พ.ศ.2564-2566)  จึงขอใหวางเปาหมายใหชัดเจน เพ่ือใหสามารถทําไดสําเร็จ  

        4.  ในชวงวิกฤตท่ีคนตกงานเปนจํานวนมาก  บัณฑิตศึกษาควรถือโอกาสมุงเนนการจัดการ 

ศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงมีความจําเปนมาก 

        5.  ขอใหคํานึงถึงกลุมวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย  เนื่องจากไมไดกลาวไว 

ในยุทธศาสตร  

        6.  เม่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลว ขอใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการ  เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

                      5.1  การขอปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี 

             วิทยาเขตปตตานีเสนอขอปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิชาชีพครู   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียด 

ในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  
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           5.2  การขอปดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปตตาน ี

             วิทยาเขตปตตานีเสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ 

สารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการสื่อสาร เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

อนุมัติตอไป  

 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  
 

   จุฑามาส ศตสุข       นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

(รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข)    (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


