
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 17(8/2563) 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

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

ผูมาประชุม 

1.   ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย        ประธานกรรมการ 

2.   ศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย           รองประธานกรรมการ 

3.   ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว        กรรมการ 

4.   ศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ                                                   กรรมการ 

5.   ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง        กรรมการ 

6.   ศาสตราจารย ดร.ปริศวร  ยิ้นเสน                                                  กรรมการ 

7.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

      รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

8.   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                 ผูชวยเลขานุการ 

     รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี  (รักษาการ) 

9.   ผูชวยผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู        ผูชวยเลขานุการ 

     นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ) 

10. หัวหนาสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย       ผูชวยเลขานุการ 

     นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
 

ผูมาประชุมไมได 

1.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ       กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1.  อธิการบดี 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิัติ แกวประดับ 

2.  รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.จมุพล ชื่นจิตตศิริ 

3.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี  
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4.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

5.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

6.  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา 

    ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

7.  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม 

     รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ 

8.  นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

9.  นางสาววิภาดา หนูอุไร     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูเขารวมชี้แจง      (ตามรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานท่ีประชุมดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ประธานไดหารือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค

ในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ รวมถึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ถามี) วามีขอท่ีควรปรับปรุง

แกไขหรือไมอยางไร เพ่ือจะไดนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

  1.  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 2 เรื่องใหญ ๆ คือ   

      1.1  กําหนดและเสนอนโยบายทางวิชาการ ซ่ึงครอบคลุมดานการจัดการศึกษา วิจัย และ

บริการวิชาการ 

      1.2  พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

   ซ่ึงท่ีผานมาคณะกรรมการนโยบายวิชาการชวยเปนหนวยเชื่อมโยงระหวางสภามหา 

วิทยาลัย และฝายบริหารมหาวิทยาลัย เปดมุมมองและใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง มีระบบการกลั่นกรอง

เพ่ือใหนโยบายและยุทธศาสตรมีความละเอียดรอบคอบมากข้ึน  ชวยมองใหรอบดาน สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

เชน นโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัย   มีการกําหนด KPI ตาง ๆ การทํา MOU ระหวางอธิการบดีและคณบดี

ในเรื่องผลการตีพิมพ     ซ่ึงนําไปสูการมอบหมายนโยบายจากระดับของสภามหาวิทยาลัยเขาสูคณะกรรมการวิจัย 

และแตละคณะ 

  2.  ท่ีผานมาปญหาหลักสูตรท่ีนําเสนอเขามาพิจารณามีจํานวนมาก    โดยข้ันตอนการพิจารณา

หลักสูตรตั้งตนมาจากกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย     และกรรมการวิชาการของแตละวิทยาเขต  
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ซ่ึงจะเขาใจบริบทของหลักสูตรท่ีควรเปดสอนของวิทยาเขตเองเปนอยางดี          คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

พิจารณาหลักสูตรในชวงทายของกระบวนการแลว       ทําใหไมแนใจวาจะชวยหลักสูตรไดมากนอยเพียงไรในเชิง

ความซํ้าซอน   สวนใหญเปนการพิจารณาเปนรายหลักสูตรวาควรมีลักษณะอยางไรใหตอบโจทยของสังคมใหมาก

ท่ีสุด ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีกลั่นกรองหลักสูตรกอนเขาสภามหาวิทยาลัย  

 จากประเด็นขางตน  จึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการหลักสูตร ดังนี้ 

      2.1  คณะกรรมการนโยบายวิชาการควรกําหนดเกณฑกลาง ขอเสนอแนะหรือหลักการกวาง ๆ 

ในการเปดหลักสูตร เชน กําหนดจํานวนผูเรียนในหลักสูตรท่ีมีผูเรียนนอยวาตองมีก่ีคนจึงจะเปดสอนได เปนตน  

การยุบควบรวมหลักสูตรในกรณีท่ีมีความซํ้าซอน       หรอืการบริหารจัดการหลักสูตรรวมกันในลักษณะ cluster 

หรือชวยมองภาพรวมเชิงบูรณาการหลักสูตร   เพ่ือชวยใหแตละวิทยาเขตเชื่อมโยงกันไดมากข้ึน   รวมท้ังเปนการ

ชวยขับเคลื่อนนโยบาย PSU System ดวย จึงควรกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนใหเกิดการปฏิบัติได 

      2.2  เสนอใหมีการพบปะซักซอมความเขาใจกับกรรมการท่ีดูแลวิชาการ หรือผูเก่ียวของหลัก 

ท้ัง 5 วิทยาเขต   เพ่ือสื่อสารเก่ียวกับการจัดการศึกษา แนวทาง/ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรในระดับวิทยาเขต 

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

         3.  ควรมีการสรุปผลนโนบายท่ีไดดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง เปนการ feedback เพ่ือนํามาเติม

เต็มนโยบายหรือเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการตอไป 

         4.  คณะกรรมการนโยบายวิชาการควรจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงกับสวนงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

เชน   ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยตองการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ เปนไปไดหรือไมท่ีจะเชื่อมโยงกับฝายแผนในการ

ปรับลดคาหนวยกิตแกนักศึกษาตางชาติ เปนตน  

             5.  การจัดตั้งสวนงานท่ีเปนสํานักใหมซ่ึงทําหนาท่ีสงเสริมงานวิจัย  และงานบริการวิชาการ  เชน 

สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม จะเห็นลักษณะการประสานงานท่ียังไมชัดเจนนัก คณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการนาจะมีสวนใหความชวยเหลือสวนนี้  

         6.  อาจพิจารณาผลักดันใหมีนโยบายเพ่ือสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ แมจะไมเก่ียวของกับ

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายวิชาการโดยตรง แตเปนการเสริมฝายบริหารบุคคล โดยทํางานประสาน

ไปสูนโยบายรวม  

         7.  คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีภาระงานในหนาท่ีคอนขางมาก   อาจพิจารณาใหมีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการชุดนี้หรือไม 

        อนึ่ง ท่ีประชุมไดรับทราบความเห็นจากฝายบริหารมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีวาตองการให

คณะกรรมการนโยบายวิชาการชวยใหมุมมอง ขอคิดเห็นท่ีเอ้ือใหการทํางานท่ีดีข้ึนแกมหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย

และทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะชวงการเปลี่ยนผานมหาวิทยาลัย      เพ่ือจะไดมีมาตรการหรือแนวทาง

ดําเนินงานท่ีสมบูรณครบถวนมากข้ึน      เชน    แนวทางการสงเสริมหลักสูตรท่ีความจําเปนในอนาคตหรือสราง

ทรัพยากรบุคคลใหกับประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน    รวมถึงเรื่องของ non degree     การ 

reskill ของอาจารยบางกลุมท่ีภาระงานเปลี่ยนไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะนําเสนอมาตรการเบื้องตนผานการพิจารณา 

จากคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพ่ือใหความเห็นวาจะมีประเด็นใดเพ่ิมเติมกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 16(7/2563) 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว  โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 

                             ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ 

                      3.1  แผน เรื่อง การปรับเปลี่ยน  (transformation)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 

พันธกิจสังคม (ตอเนื่อง) 

         สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 16(7/2563)  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมได

พิจารณาเรื่อง  วิสัยทัศน พันธกิจ   และประเด็นยุทธศาสตรดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตามแผนการ 

ปรับเปลี่ยน (transformation) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม (ตอเนื่อง)  มีความเห็นและ

ขอเสนอแนะวา ในการจัดทําแผนควรมีความชัดเจนในการกําหนดพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและการดําเนิน   

ตามกลยุทธ  เพ่ือจะไดบรรลุวิสัยทัศนตามท่ีกําหนด   รวมท้ังควรกําหนดบทบาทความรวมมือกับฝายวิชาการ   

และฝายวิจัยของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน สรางกระบวนการดําเนินการเพ่ือใหการบริการวิชาการแกชุมชนเปน  

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความชัดเจนและยั่งยืนในชุมชน       และทบทวนรูปแบบการใหบริการวิชาการใน

ปจจุบันวาเพียงพอตอความตองการของชุมชนหรือไมอยางไร       เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมในการประชุม ครั้งท่ี 

17(8/2563) วันท่ี 15 ตุลาคม 2563  ในการนี้ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการ จึงไดนําเสนอ

วิสัยทัศน และยุทธศาสตรดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563-2566 ซ่ึงประกอบ 

ดวยวิสัยทัศน พันธกิจ กรอบงานบริการวิชาการ  ยุทธศาสตรการดําเนินการ  โครงสรางการขับเคลื่อนบริการ

วิชาการเพ่ือรับใชชุมชนและสังคม การเชื่อมงานบริการวิชาการกับระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย  การเชื่อม 

โยงกับระดับสวนงานตาง ๆ และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงกับพันธกิจสังคมเพ่ือการพัฒนา 

ชุมชนและสังคม  รวมท้ังโครงการบริการวิชาการตาง ๆ  ท่ีดําเนินการใหแกชุมชนและสังคม รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชมุ   

         ท่ีประชุมพิจารณาแลว    ใหความเห็นชอบ  และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหปรับ 

แกไขกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

         1. ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลของกิจกรรมท้ังหมดไวในแผน  และเม่ือมี 

การการติดตามและประเมินผลแลว ขอใหนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายวิชาการรับทราบดวย 

         2. ขอใหพิจารณาแยกใหชัดเจนระหวางการบริการวิชาการท่ีทําเปนปกติ และการบริการ

วิชาการท่ีเปนกรณีฉุกเฉิน หรือไดรับมอบจากระดับชาติ เพ่ือใหภาพลักษณของสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

พันธกิจสังคมดียิ่งข้ึน 

         3. การบริการวิชาการมี 3 ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย (ภาพใหญท่ีทําใหกับรัฐบาล) ระดับ

พ้ืนท่ีชุมชน และระดับบริการเรงดวน   (เชน 1 ตําบล 1 โครงการ  หรือโครงการท่ีเกิดข้ึนหลังจากการแพรระบาด

ของ COVID-19 เปนตน)  จึงขอใหพิจารณาดูวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดทําอะไรบาง และควรทําอะไรเพ่ิมเติม  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

                      4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร 

       คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะวาการทําวิจัยควรดูทิศทางในอนาคต และควร 

ทํารวมกับภาคอุตสาหกรรม และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 
 

 4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

       วิทยาเขตสุราษฎรธานีเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอสังเกตวาหลักสูตรประกอบดวย 3 กลุมวิชา  ซ่ึงบางกลุม

วิชามีผูเรียนนอย   จึงขอใหทบทวนโดยการประเมินจากจาํนวนผูเรียนภายใน 5 ป และอาจปรับการจัดการเรียน

การสอนและจุดเนนจากเดิมเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ   พอลิเมอร  หรืออาจเปลี่ยนรปูแบบการเรียนการสอนเปน

แบบวิจัยเพียงอยางเดียว  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

  4.3  หลักสูตรการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะการแพทยแผนไทย 

       คณะการแพทยแผนไทยเสนอหลักสูตรการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอสังเกตวาเปนหลักสูตรท่ีมีผูสนใจเรียน   ควรเพ่ิมจํานวน

นักศึกษา โดยจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรมหรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เพ่ิมเติมข้ึนมา เพ่ือรองรับผูสนใจ 

ท่ีไมมีพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรสุขภาพ       พรอมท้ังขอใหทบทวนการเขียนวัตถุประสงค  ขอ 1.3.1 “วางแผน 

วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของปญหาทางการวิจัยและสามารถปฏิบัติงานเปนทีม ......”  โดยแตกการเขียน

วัตถุประสงคใหมีความชัดเจนมากข้ึน  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

 4.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564 คณะเศรษฐศาสตร 
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                  คณะเศรษฐศาสตรเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร  

หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ.2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับชื่อหลักสูตร “บริหารธุรกิจ” วา  ในอนาคต

อาจไมเปนท่ีนาสนใจอีก  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

        4.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสด ุ

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

      วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

อุตสาหกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือคณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับจํานวนผูเรียนท่ีลดลงในแตละป   จึงขอให 

หลักสูตรศึกษาขอมูลความตองการของผูประกอบการทางดานยาง      และนําขอมูลดังกลาวรายงานใหท่ีประชุม

คณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบ ในครั้งตอไป  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติตอไป 
 

  4.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

        วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและจํานวน 

ผูท่ีประสงคจะศึกษาในชุดวิชาการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการประมวลผลแบบคลาวด    โดยขอใหรายงาน

ขอมูลท้ังสองสวนใหท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการทราบดวย และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

  4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564  คณะวิทยาศาสตร 

        คณะวิทยาศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 
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      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป   

 

  4.8  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะเศรษฐศาสตร 

      คณะเศรษฐศาสตร  เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564  

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ  

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และอนุมัติตอไป   

 

  4.9  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

      วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 

 

 4.10  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

       วิทยาเขตสุราษฎรธานี เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ 

ทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 

 

                   4.11  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  คณะวิทยาการจัดการ 

      คณะวิทยาการจัดการ เสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 
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         4.12  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      วิทยาเขตปตตานี  เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษา 

อาหรับเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

               มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ  โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับชื่อของหลักสูตรวา 

ควรปรับปรุงชื่อหลักสูตร จึงขอใหมหาวิทยาลัยหารือรวมกับหลักสูตรกอนดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย  

พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

        4.13  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564   

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

    คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 

 

       4.14  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ               

   คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 

 

                4.15  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

   คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 
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               4.16  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

คณะวิทยาศาสตร 

    คณะวิทยาศาสตร  เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีขอสังเกตวาควรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในการไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาใหมากข้ึน  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

 

    4.17  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564    

คณะวิทยาศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 

 

             4.18  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

ตอไป 

 

   4.19  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต 

           วิทยาเขตภูเก็ต เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

พิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม    

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีขอสังเกตวานักศึกษามีจํานวนนอย ดังนั้น ภายในระยะเวลา 3 ป 

ขางหนา หากจํานวนนักศึกษายังไมเพ่ิมข้ึน     ขอใหทบทวนและหารือรวมกับมหาวิทยาลัย    โดยอาจบูรณาการ

หลักสูตรรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการชายฝง ปดหลักสูตร  

หรือเปดเปนหลักสูตร non-degree และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป  
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               4.20  หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัต ิ

ตอไป 

 

              4.21  หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัต ิ

ตอไป 

 

   4.22  หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2564  คณะวิศวกรรมศาสตร 

            คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตอไป 

    อนึ่ง  เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในครัง้ตอไป จะมีเรื่องหลักสูตรเพ่ือพิจารณา

เปนจํานวนมาก   ท่ีประชุมจึงเห็นควรกําหนดเวลาการประชุมในครั้งตอไป   ซ่ึงตรงกับวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  

เปนเวลา 09.00 – 12.30 น.  

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  

 

             จุฑามาส ศตสุข          นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

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

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 

 



- 11 - 
 
ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ช่ือผูช้ีแจง 

วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

           หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

           4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร  

 

 

1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศิริมหาชัย   

2. ผศ.ดร.ฐิติมา รุจิราลัย   

3. รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด  

           4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขต 

สุราษฎรธานี  

1. ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย 

2. ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแกว      

           4.3 หลักสูตรการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการแพทยแผนไทย  

  

1. รศ.ดร อรทัย  เนียมสุวรรณ 

2. ดร.จุฬา วิริยะบุบผา 

3. นายธนัท เต็งพาณิชยกุล   

           4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะเศรษฐศาสตร   

1. ดร.ไชยยะ  คงมณี 

2. รศ.ดร.สุธัญญา  ทองรักษ    

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

           4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

 

1. ดร.เอกสิษฐ อนันตเจริญวงศ 

2. ผศ.ดร.สุวลักษณ วิสุนทร 

 

           4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

1. ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน 

2. อ.ศิวิภา พฤติคณี  

 

           4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร  

  

1. ดร.นิวรรณ วัฒนกิจรุงโรจน  

2. อ.เชาวนี ศรีวิศาล  

3. ผศ.จรรยา สายนุย  

           4.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะเศรษฐศาสตร  

  

1. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย   

2. ผศ.ดร.สมัย  โกรทินธาคม 

3. ดร.พิชญา  บุญศรีรัตน 

           4.9 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

1. ดร.ณัฐยา ยวงใย 

2. ดร.อารีรัตน ทศดี  

           4.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี   

1. ดร.ณัฐมน ราชรักษ 
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หลักสูตร ช่ือผูช้ีแจง 

           4.11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการจัดการ  

1. ดร.จิตติมา  วิเชียรรักษ    

2. อ.อรอนงค  สัตยารักษ     

3. อ.นิตินันท  พราหมหันต       

           4.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับ

เพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วิทยาเขตปตตานี  

1. ดร.วิลัยลักษณ วิเศษรัตน 

 

 

           4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  

1. ผศ.ดร.ยุทธพงษ  สังขนอย    

2. ดร.ธีญาภรณ  แกวทว ี       

3. อาจารยอานนท อุปบัลลังก   

           4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร   

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

1. ดร.ปตุนาถ  หนูเสน              

2. ดร.นุจิรา  ทักษิณานันท 

3. ดร.ธีรวินท  บัวมา     

           4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  

1. ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย    

2. ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤต ิ

3. ดร.ทัศนี ขาวเนียม 

           4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร   

1. ผศ.ดร.กมลธรรม อํ่าสกุล 

 

           4.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร   

1. ดร.ปฐมฤกษ อิงสันเทียะ 

           4.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร  

1. อ.แสงเชาว ทองสีนุช 

2. ผศ.ดร.นิธินาถ แซตั้ง 

           4.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

วิทยาเขตภูเก็ต  

1. ผศ.ดร.วชัรวด ีลิ่มสกุล   

2. ดร.ธนิตา อารีรบ  

3. นางสาวโภไคย  เฮาบุญ  

           4.20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร  

1. ผศ.ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

 

           4.21 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร  

1. ผศ.ดร.วชิัยรัตน   แกวเจือ 

 

           4.22 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร  

1. ดร.สุริยา  จิรสถิตสิน  

2. รศ.วนิดา  รัตนมณี 
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