
                  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 58(2/2564)    

วันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

โดยประชุมทางไกล ณ หองประชุม  210 สํานักงานอธิการบดี  

และประชุมผานระบบ Zoom 

---------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข 

2.    ผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู     รองประธานกรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วันดี  สุทธรังษี  (รักษาการ) 

3.    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา  

4.    ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร กรรมการ 

 ดร.กวินพัฒน  สิริกานติโสภณ 

5.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสหกิจศึกษา กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยยุพาวดี  สมบูรณกุล 

6.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  บางโชคดี 

7.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ดํารงคศักดิ์   ฟารุงสาง 

8.    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ   (รักษาการ)  

9.   รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร         กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน 

10.  รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา 

11.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

12.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงกันยิกา  ชํานิประศาสน   

13.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  
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14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ  

15.  รองคณบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร 

16.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย กรรมการ 

 ดร.พัชรวลัย   ใจสมุทร 

17.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐ ตัณศิลา  

18.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ   

      ดร.น.สพ.ณรงค ทิพธนวัฒนะ  

19.  รองคณบดีฝายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

      ดร.รุชดี  บิลหมัด 

20.  รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

      ดร.อัญชนา  รักทอง 

21.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารยณิชนันท คุปตานนท     

22. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 

23.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม    กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  สินุธก   

24.  ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา       กรรมการ 

      รองศาสตราจารย ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ   

25.  ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ      กรรมการ 

   ดร.กุลทัต  หงสชยางกูร  (รักษาการ)          

26.  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                         กรรมการและเลขานุการ 

 นายแดง  โฉมทอง  (รักษาการ) 

27.  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู  ผูชวยเลขานุการ                

      นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย  (รักษาการ)  

28.  นางสาววิไลลักษณ  ปรีชาพานิช                                                          ผูชวยเลขานุการ 

วิทยาเขตปตตานี 

29.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์   

30.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

      ดร.บดินทร  แวลาเตะ 
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31.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี กรรมการ 

 อาจารยเล็ก  แซจิว 

32.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ 

33.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวี ทองแดง คารริลา 

34.  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 

 ดร.ศริยา  บิลแสละ  (แทน) 

35.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

      อาจารยธิดารัตน  นาคบุตร     

36.  รองคณบดีฝายการศึกษา และวิจัย  คณะรัฐศาสตร กรรมการ 

      อาจารยนัจมีย  หมัดหมาน 

37.  รองคณบดีฝายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

      ดร.อลิสรา  ชมชื่น 

38.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาการอิสลาม กรรมการ 

      ดร.มูหัมหมัดอาฟฟ  อัซซอลีฮีย 

39.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี  กรรมการ 

      อาจารยฉมาพร  หนูเพชร  

วิทยาเขตภูเก็ต 

40.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล  

41.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 

      อาจารยเอสเธอร เสง่ียมกุล   

42.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 

43.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  คณะการบริการและการทองเท่ียว กรรมการ 

 อาจารยกฤตภาส ขวัญยืน 

44.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา กรรมการ 

 ดร.ทักษิณา  ศรีประชา  

45.  รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร กรรมการ 

 ดร.อดิศักดิ์   อินทนา      

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

46.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี         
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47.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

      อาจารยวาสนา  บุญแสวง   (แทน) 

48.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์  (แทน) 

49.  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารมี  หนูนิ่ม  (แทน) 

50.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี กรรมการ 

 ดร.อุไรรัตน  อดิเทพสถิต   (รักษาการ) 

วิทยาเขตตรัง 

51.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง กรรมการ 

      ดร.ชัยยา  นอยนารถ 

52.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ดร.นิพัฒน  โพธิ์วิจิตร 

53.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร  เยี่ยมคํานวณ 

54.  รองคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

 อาจารยตรีชาติ  เลาแกวหนู 

 

ผูมาประชุมไมได  

1.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 

2.    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ปานรัตน 

3.    ผูชวยอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา กรรมการ 

      อาจารยเจษฎา  โมกขกุล 

4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย  เลิศเลอวงศ 

 

ผูเขารวมประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตยา  นิตยโชติ    ผูแทนฝายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ       

2.   ดร.อับดุลฮากิม  มะสะ                           ผูแทนฝายวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)  

    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ  
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3.   รองศาสตราจารย ดร.ทพญ.ศรีสุรางค  สุทธปรียาศรี  รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญาวิจัยและสารสนเทศ 

              คณะทันตแพทยศาสตร  

4.   นางเบญจวรรณ  สุขหน ู     สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

5.   นางสาวขนกกุล  แซลิ่ม     สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

6.   นางทิชาลักษณ  โชติแกว     สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

7.   นางสาวอัญชลี  อรรจนโรจน        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู    
8.   นางสาววิภาดา  หนูอุไร                  สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
9.   นางอุไรรัชต  ราชพิทักษ                 สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู 
10. นางจิราภรณ ระฆัง                         สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
11. นางสาววนัสนันท  ฉัตรศิริวรางกูร        สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
12. นางเจิดจันทน  อติพันธ                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
13. นางสาวนฤชล  หวังวุฒิ                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
14. นางสาวบุปผา ภูมาวงศ                    สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
15. นางสาวนลินี  จิโรภาส                     สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 
วิทยาเขตปตตานี 
16. ดร.สมชาย  รัตนคช                         ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
17. นางสาวปริศนา  ชัยดวง                    กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
18. นางสาวซาฟนี  ลาเตะ                      กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
19. นางสาวฐิติกานต  ทัพภะ                   กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
20. นางสาวเจะมายะ  เจะดือราแม                    กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
21. นายอัฟกัน  เจะเตะ                      กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
22. นางสาวนริศรา  สาแล                   กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
23. นางสาวมลฤดี  แซแต                      สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต  
24. นางสาวปภัชญา  ชัยพล                   สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
25. นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ                  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
26. นางสาววรางคณา  เพ็ชรโยธิน                  สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัฎาภรณ  จันทรอุดม  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา       

                                                               วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  (รักษาการ) 
28. นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ (รักษาการ)   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี         
29. นางสาวดวงพร  วงษสวัสดิ์ (รักษาการ)       รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี    
30. นางสิริน  จันทผลึก                              สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี 
31. นางสาวอินทิรา  มัตตาพงศ                    สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎรธานี  
วิทยาเขตตรัง  
32. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ   สํานักงานวิทยาเขตตรัง         
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
              ประธานฯ กลาวเปดการประชุม พรอมกลาวแนะนําและตอนรับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทรทานใหม คือ รองศาสตราจารย ดร.ธนภร อํานวยกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร และดําเนินการ 

ตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ   

    -  

 

วาระท่ี 2   รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

  2.1  รับทราบการรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ครั้งท่ี 57(1/2564) เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี  

28 กุมภาพันธ 2564 

        ท่ีประชุมรับทราบโดยไมแกไข  

 

วาระท่ี 3    นโยบายทางวิชาการ      

               3.1  การพัฒนานักศึกษาตามกรอบสมรรถนะ 
ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให 

ดําเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (PSU Education Transformation) ซ่ึงประกอบดวยแผนการ

เปลี่ยนแปลง 4 ดาน คือ พัฒนาหลักสูตร พัฒนา New Learning Platform เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา

อาจารย และพัฒนานักศึกษา นั้น  ในดานการพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความสําเร็จของการปรับเปลี่ยน คือ 

นักศึกษามีสมรรถนะท่ีดีข้ึน นอกจากนั้น ในการสัมมนาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ก็ไดหารือในประเด็นการสรางนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยใหเปน Smart Student ซ่ึงสอดคลองกับอัตตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ I-WiSe (Integrity 

Wisdom และ Social engagement) และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีคาดหวังใหบัณฑิตตองมีทักษะอยางนอย 5 ดาน  คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 

3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังสอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาของวิทยาเขตปตตานี 

ซ่ึงกําหนดเปน 5Hs (Head, Hand, Heart, Health, Habit)   

การพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student     เปนการพัฒนาแบบองครวมและตองมีตัวชี้วัดเพ่ือ 

แสดงใหเห็นวานักศึกษาไดพัฒนาไปในทิศทางดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา PSU Student Competency ข้ึน 

เพ่ือเปนแนวทางสําหรับคณะ/วิทยาเขต ในการวัดระดับสมรรถนะของนักศึกษา โดยกําหนด Competency 5 ดาน 

คือ  1) Critical thinking & Complex problem solving   (Head, Hand)          2) Innovative thinking and  
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Entrepreneurial mindset (Head, Hand) 3) Technology Literacy & Communication skills (Head, 

Hand, Habit) 4)  Emotional intelligence & Professional behavior (Head, Heart, Habit)   และ 5) Social  

Engagement (Hand, Heart, Health, Habit) แตละดานประกอบดวยระดับสมรรถนะ (Level of competency) 

3 ระดับ คือ Emerging, Developing และ Proficient  โดยคาดหวังใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 และชั้น

ปท่ี 2 บรรลุสมรรถนะในระดับ Emerging และชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 บรรลุสมรรถนะในระดับ Developing สวน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรลุสมรรถนะในระดับ Proficient โดยแตละสมรรถนะจะมีตัวชี้วัด (Competency 

Criteria) และเกณฑการประเมินในลักษณะ rubric  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดทําโปรแกรม Competency Mapping ซ่ึงจะใหนักศึกษา 

ประเมินตนเอง และอาจารยท่ีปรึกษาประเมินนักศึกษาทุกป วามี Competency อยูในระดับใด เพ่ือจะไดเห็น gab

และพัฒนานักศึกษาเปนรายบุคคลได  

  จากการชี้แจงแนวทาง PSU Student Competency ขางตน ประธานขอใหคณะ/วิทยาเขตให

ความเห็นและนําเสนอการดําเนินการของคณะ/วิทยาเขต รวมท้ังหาขอสรุปรวมกันเพ่ือดําเนินการตอไป โดยท่ี

ประชุมมีความเห็นเพ่ือดําเนินการ ดังนี้  

1. PSU Student Competency เปนแนวทางสําหรับคณะ/วิทยาเขต เพ่ือออกแบบกิจกรรม  

วิธีการ รวมท้ังการวัดและประเมินผลโดยบูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษาดวยกัน ตามบริบทของหลักสูตร/

คณะ/วิทยาเขต ท้ังนี้ ใหเปนไปตามรูปแบบท่ีแตละวิทยาเขตกําหนด สําหรับวิทยาเขตหาดใหญใหแตละคณะ

ดําเนินการตามท่ีแตละคณะกําหนด  

2. การกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง (Level) และวิธีการวัดประเมินผล ขอใหหลักสูตร/คณะ  

commit กับวิทยาเขต 

3. ใหหลักสูตร/คณะ/วิทยาเขต รายงานผลการดําเนินการตามท่ี commit ไปยังมหาวิทยาลัย  

โดยกําหนดรายงานทุกภาคการศึกษาเพ่ือรวบรวมขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

   

วาระท่ี 4   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา     
     4.1  ทบทวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน หมวด 7 ขอ1 ตามขอสังเกต สป.อว.  

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกําหนดตัวชี้วัดเก่ียวกับอาจารยวา “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง      โดยตอง

บันทึกการประชุมทุกครั้ง” นั้น  สป.อว. มีขอสังเกตใหทบทวนโดยใหระบุใหชัดเจนวา จะกําหนดเปน “อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80” หรือ “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน”  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของ สป.อว. 
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                     มติท่ีประชุม   ทบทวนแลวเห็นสมควรใหกําหนดตัวชี้วัด   เปน  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอยางนอย    

ปการศึกษาละสองครั้ง โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง  

   

วาระท่ี 5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

   5.1  การนําเสนอระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดําเนินการแบบออนไลน 

(Course Specification and Report)  

         ผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร รายงานใหท่ีประชุมทราบวา  จากท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให

ปรับระบบ มคอ.ออนไลน ซ่ึงประกอบดวย แบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบรายละเอียดของประสบการณ 

ภาคสนาม (มคอ.4) แบบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และแบบรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) โดยบูรณาการใหเปนรายงานฉบับเดียว  เปน “ระบบรายละเอียดรายวิชาและ

รายงานผลดําเนินการ (Course Specification and Report)” เพ่ือใหการรายงานมีความกระชับ สะดวกตอการ

ดําเนินการของอาจารยและผูท่ีเก่ียวของ ดังนั้น ทีมพัฒนาระบบจากสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จึงได

พัฒนาระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดําเนินการแบบออนไลนข้ึน  และบัดนี้ ระบบฯ ดังกลาวได

ดําเนินการเรียบรอยแลว มีกําหนดใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จึงนําเสนอระบบฯ ใหท่ีประชุม

รับทราบพรอมรับฟงขอคิดเห็น โดยภายหลังระบบสมบูรณ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและ

ตัวแทนอาจารยจากคณะ/วิทยาเขต รับทราบระบบ/ฝกปฏิบัติ ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ตอไป  

         จากนั้น ทีมพัฒนาระบบจากสํานักนวัตกรรมดิจิทัลฯ จึงนําเสนอระบบการจัดทํารายละเอียด

รายวิชาและรายงานผลดําเนินการแบบออนไลน ซ่ึงท่ีประชุมรับทราบและมีประเด็นคําถาม ดังนี้   

ประเด็นคําถาม คําตอบโดยผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 
1. กรณีท่ีมี 2 หลักสูตร ซ่ึงเปนหลักสูตรเดิม และหลักสูตร 

ใหมท่ีปรับปรุงพรอมกัน จะสามารถจัดทํารายละเอียดของ 

หลักสูตรลงในระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชา    และ 

รายงานผลดําเนินการแบบออนไลน    ซ่ึงเปนระบบใหมนี้ 

พรอมกันไดหรือไม 

ระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชาฯ นี้      จัดทําเพ่ือ 

รองรับการกรอกขอมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ท่ี 

เปน OBE (Outcome Based Education)      ดังนั้น 

หลักสูตรเดิมท่ียังไมมี PLO    จึงไมสามารถกรอกลงใน 

ระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชาฯ นี้ได ซ่ึงเดิมตั้งใจ

จะปดระบบเกา คือ มคอ.ออนไลน หลังจากท่ีระบบใหม 

คือ   ระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชาฯ นี้เรียบรอย

แลว   ดังนั้น หากเปนเชนนี้ ก็จะยังคงเปดท้ังระบบเกา

และระบบใหมควบคูไปกอน  โดยจะหารือกับกับสํานัก

นวัตกรรมดิจิทัลฯ ตอไป 

2. หลักสูตรเดิมท่ีเปน OBE ไมมี PLO แตมี Sub PLO จะ 

สามารถนํา Sub PLO มาใสในระบบใหมไดหรือไม  

ใหนํา Sub PLO มาใสแทนใน PLO  ของระบบใหมได

เลย   
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ประเด็นคําถาม คําตอบโดยผูชวยอธิการบดีฝายคุณภาพหลักสูตร 

3. หลักสูตร Non degree ท่ีมีรายวิชาเปนชุดวิชา 

(module) จะสามารถนํามากรอกลงในระบบใหมไดหรือไม 

ไมสามารถนํามากรอกในระบบนี้ได  

4. ระบบการรายงานผลเปนอยางไร ระดับวิทยาเขต และคณะสามารถเรียกดูรายงานผลของ

รายวิชาได 

5. ระบบใหมเปนระบบการประมวลผลขอมูล หรือเปน 

ระบบการบันทึกและรายงานผลขอมูล 

 

เปนระบบการบันทึกและรายงานผลขอมูลเพ่ือทดแทน

การกรอกในกระดาษ ไมใชระบบการประมวลผล โดย

คณะสามารถดูขอมูลหลักสูตรท้ังหมดในคณะของตนได 

และในแตละหลักสูตรสามารถรายงานผล PLO และ 

CLO ได  

6. หากคณะแพทยศาสตรจะจัดทําระบบของคณะเอง และ 

จะใชคูขนานกับมหาวิทยาลัย      โดยใหสิทธิมหาวิทยาลัย

สามารถเขาระบบของคณะได  คณะจะสามารถดําเนินการ

ไดหรือไม  

สามารถดําเนินการได 

7. ระบบใหมสามารถรายงานผลการประเมินผลรายวิชา

ของนักศึกษา และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไดหรือไม  

ไมสามารถดําเนินการได เพราะคนละระบบกัน แต

สามารถแนบผลการประเมินอาจารย ผลการประเมิน

รายวิชาได  

8. ระบบใหมจะปรากฏขอมูลรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร

ของคณะหรือไม ซ่ึงเปนรายวิชาเลือกเสรีท่ีนักศึกษาเลือก

เรียนเขามาในหลักสูตร  และอาจารยท่ีปรึกษาจะเห็น

รายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาหรือไม 

จะนําไปหารือกับสํานักนวัตกรรมดิจิทัลฯ ตอไป 

9. ระบบใหมสามารถคัดลอกขอมูลรายวิชาท่ีอาจารยสอน

ในหลักสูตรเดิมซ่ึงอยูในระบบเกาไปยังระบบใหมซ่ึงเปน

รายวิชาเดียวกันแตคนละรหัสวิชาไดหรือไม  

สํานักนวัตกรรมดิจิทัลฯ ตอบวา สามารถดําเนินการได 

แตมหาวิทยาลัยจะตองแจงยืนยันการดําเนินการดังกลาว

กอน  

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวาควรพัฒนาระบบการจัดทํารายละเอียดรายวิชาฯ นี้  ใหเกิดความ

เชื่อมโยงกับระบบตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และเกิดความคุมคาในการใชประโยชนจากขอมูล ซ่ึงมหาวิทยาลัย

รับขอเสนอแนะและประเด็นคําถามตาง ๆ ไปพิจารณาตอไป  

 

   5.2  จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) 

         ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานใหท่ีประชุมทราบวา จากท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให

ทุกหลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธ  (Outcome Based Education: OBE)  
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ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 ซ่ึงสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรูไดตรวจสอบขอมูลเพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมในการประเมินหลักสูตรในปลายปนี้ โดยตรวจสอบขอมูลเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 พบวา มี

หลักสูตรท่ีเปดสอนปการศึกษา 2564 ท่ียังอยูระหวางดําเนินการ มีจํานวนท้ังสิ้น 20 หลักสูตร แบงเปน  

1) หลักสูตรท่ีประสงคขอปดหลักสูตรในปการศึกษา 2564 เปนตนไป มีจํานวน 3 หลักสูตร 

2) หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2564 ท่ีดําเนินการเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองฯ มีจํานวน 5 หลักสูตร    และท่ียังไมไดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อีกจํานวน 

12 หลักสูตร  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

        มตท่ีิประชุม   รับทราบ  

 

   5.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร : การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฯ เฉพาะในองคประกอบท่ี 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

2563 ครั้งท่ี 1   

           ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

   1)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู   เปนผูประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และ

ใหรายงานท่ีประชุม ก.บ.ม. ทราบ  ดังนั้น สํานักการศึกษาฯ จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ (IQA) เฉพาะในองคประกอบท่ี 1 ของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 ซ่ึงเปนขอมูล  ณ  วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564  

ใหท่ีประชุมทราบ   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ซ่ึงสํานักการศึกษาฯ ไดรายงานขอมูลนี้

ใหท่ีประชุม ก.บ.ม.รับทราบแลว เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2564   

   2)  จากมติท่ีประชุม ก.บ.ม. เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 มีมติใหคณะตนสังกัดทําหนาท่ีเปนผู

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ สป.อว.(องคประกอบท่ี 1) แทนสํานัก 

การศึกษาฯ และใหคณบดีลงนามรับรองผลการประเมิน แลวสงไปยังสํานักการศึกษาฯ เพ่ือรายงานท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาการ และรายงานใหท่ีประชุม ก.บ.ม. รบัทราบตอไป ดังนั้น ในการดําเนินการครั้งตอไป จึงขอให

คณะดําเนินการโดยศึกษาคุณสมบัติและเกณฑตาง ๆ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของ สป.อว. ดวย  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.4  ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  

   รองประธานฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงความหมายของเลขประจํา

รายวิชาท่ีใชในหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยเลข 6 หลัก ใหมีความชัดเจนข้ึน ดังนี้  

   เลขรหัส  3 ตัวแรก   หมายถึง  รหัสสวนงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 4   หมายถึง  ชั้นป ดังนี้  

   - ระดับปริญญาตรี     ระบุตามชั้นปการศึกษาของหลักสูตรตั้งแต 1 – 4 (หลักสูตร 4 ป) 

           หรือ 1 – 6 (หลักสูตร 6 ป)  
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   - ระดับบัณฑิตศึกษา   ระบุตามชั้นปการศึกษาของหลักสูตรเริ่มตั้งแต 5 เปนตนไป 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 5   หมายถึง  กลุมวิชา  

   เลขรหัส  ตัวท่ี 6   หมายถึง  ลําดับวิชา 

และจะปรับความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตรใน template มคอ.2 ตอไป  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

   5.5  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

   รองประธานฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบวา สป.อว. แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาความ

สอดคลองของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ใหมหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้  

1) ตรวจสอบความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยใหยึดเลมเอกสาร 

หลักสูตร (มคอ.2) เปนหลักในการพิจารณา  

2) ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลในระบบ พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา (CHECO) กับเลมเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) โดยใหความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  

(1)  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

(2)  โครงสรางหลักสูตร  

(3)  อาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร  

รายละเอียดในการพิจารณา 3 ประเด็นหลัก ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

   สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในระบบ CHECO เปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  

3) หากหลักสูตรมีความสอดคลองตามขอ 1 และ 2 แลว ให สป.อว.นําข้ึนเผยแพรตอสาธารณะชน 

และสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

   สป.อว.จึงใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขขอมูลในระบบ CHECO ใหถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ โดยเนนความสําคัญ 3 ประเด็นหลักขางตน    แลวบันทึกสงกลับไปในระบบ CHECO โดยดวน เพ่ือ 

ประโยชนของนักศึกษาปจจุบันในการขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และผู ท่ีสําเร็จ

การศึกษาในการสมัครเขาศึกษาตอหรือสมัครเขาทํางานท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน   

   อนึ่ง สําหรับการกรอกผลงานทางวิชาการในขอ (3) อาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบ

หลักสูตร   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ขอใหคณะ/หลักสูตรเลือกกรอกเฉพาะผลงานท่ีเปนปจจุบันตาม 

ปหนาปกของเลมหลักสูตรนั้น ๆ ดังนี้  

   - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองมีผลงานทาง 

วิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง นับจากป พ.ศ.หนาปกหลักสูตร  

   - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีผลงานทาง

วิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง นับจากป พ.ศ.หนาปกหลักสูตร  

        กรณีอาจารยท่ีเปนท้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองกรอกผลงานทางวิชาการใหครอบคลุมท้ังสองหลักสูตร  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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   5.6  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปการศึกษา 2563 

        ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร รายงานใหท่ีประชุมทราบ ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท

การสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   รหัส 59   และรหัส 60   ซ่ึงเปนผลการตรวจหลักฐานการสอบ 

รอบท่ี 3/2563 ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2564  ดังนี้  

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 59 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,652 คน สอบผาน 7,564 คน คิดเปนรอยละ 98.85 สอบไมผาน 88 คน 

คิดเปนรอยละ 1.15 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว  พบวา วิทยาเขตตรัง มีนักศึกษาสอบผานตามเกณฑท้ังหมด

แลว ในขณะท่ีวิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตหาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานสูงกวาวิทยาเขตอ่ืน ๆ โดย

วิทยาเขตภูเก็ต  มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 559 คน สอบไมผาน 45 คน คิดเปนรอยละ 8.05 วิทยาเขตหาดใหญ มี

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,497 คน สอบไมผาน 36 คน คิดเปนรอย 1.03  

2. ผลการสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทการสอบของนักศึกษารหัส 60 ในภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 7,100 คน สอบผาน 6,709 คน คิดเปนรอยละ 94.49 สอบไมผาน 391 คน 

คิดเปนรอยละ 5.51 และเม่ือจําแนกตามวิทยาเขตแลว  พบวา วิทยาเขตหาดใหญ มีจํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานสูง

กวาวิทยาเขตอ่ืน ๆ โดยมีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 3,379 คน สอบไมผาน 156 คน คิดเปนรอยละ 4.62 วิทยาเขต

ภูเก็ต มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 457 คน สอบไมผาน 126 คน คิดเปนรอยละ 27.57 วิทยาเขตปตตานี มีจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด 1,630 คน สอบไมผาน 70 คน คิดเปนรอยละ 4.29 วิทยาเขตตรัง มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 706 

คน สอบไมผาน 27 คน คิดเปนรอยละ 3.82    และวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 928 คน สอบ

ไมผาน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.29  

   ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสอบรอบพิเศษใหแกนักศึกษารหัส 59 และรหัส 60 โดยใน

เดือนกุมภาพันธ จัดสอบสัปดาหละ 3 วัน และเดือนมีนาคม สัปดาหละ 4 วัน นักศึกษาสามารถเขาสอบไดตลอดไม

จํากัดจํานวนครั้ง  และคาดวา ณ ขณะนี้ จํานวนนักศึกษาท่ีสอบไมผานในภาพรวมมีจํานวนลดลงแลว   

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

  5.7  หลักเกณฑการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธท่ีเปนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคเพ่ือใชขอ

สําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564    

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564   เห็นชอบ   “หลักเกณฑการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธท่ีเปนผลงานนวัตกรรมหรือ

ผลงานสรางสรรคเพ่ือใชขอสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”   ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เสนอ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกท่ีใชผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคจาก

วิทยานิพนธในการขอจบ โดยผลงานดังกลาวสามารถใชทดแทนผลงานการตีพิมพเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาได 1 ชิ้น 

ซ่ึงตองเปนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคใน 5 ประเภท ดังนี้  
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  1)  ผลงานวิทยานิพนธเพ่ืออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

  2)  ผลงานวิทยานิพนธเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

  3)  ผลงานวิทยานิพนธท่ีรับใชสังคม 

  4)  ผลงานวิทยานิพนธท่ีเปนงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  5)  ผลงานวิทยานิพนธท่ีเปนงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

ยกเวนผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบซอฟตแวร ท่ีตองไดรับการตีพิมพเผยแพรเทานั้น  ดังนั้น ในระดับปริญญาโทจึง

สามารถใชผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคจากวิทยานิพนธ จํานวน 1 ชิ้น ทดแทนผลงานการตีพิมพเพ่ือขอ

สําเร็จการศึกษาได สําหรับระดับปริญญาเอก สามารถใชผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคจากวิทยานิพนธ 

จํานวน 1 ชิ้น ทดแทนผลงานการตีพิมพได 1 ผลงาน และตองมีผลงานการตีพิมพอีก 1 ผลงาน  จึงจะขอสําเร็จ

การศึกษาได  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะมีประกาศแจงใหทราบอีกครั้ง  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

  5.8  เชิญชวนสงคลิปวิดีโอสั้นเขารวมประกวด “บานเมืองสุจริต” ของรัฐสภา 

        รองประธานฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบวา  รัฐสภาขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมสงคลิป

วิดีโอสั้นเขารวมประกวดในแนวคิดท่ีมุงสราง  “บานเมืองสุจริต”   ความยาวคลิปไมเกิน 3 นาที  และไมนอยกวา  

2 นาที เพ่ือชิงทุนการศึกษารวมมูลคา 410,000 บาท สงผลงานไดถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 จึงขอเชิญชวนคณะ

ประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาท่ีสนใจตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 

               เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 

    สินีนาฏ บุญชวย          แดง โฉมทอง 

     (นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย)        (นายแดง  โฉมทอง) 

รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร     รักษาการแทน รองผูอํานวยการ 

       สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู                   สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู 

                     ผูชวยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการ 
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