
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 5. อาจารย์สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 7. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ  
 8.  นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 9.  นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 10. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
    และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุพรรณญิกา เส็งสาย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน   
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
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 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา    
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 8. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 10. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 3. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
 2. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 3.  นางสาวมิณณา เอ่ียมวัฒนะ   นักวิชาการอุดมศึกษา 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.40  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข คือ หน้า 18 วาระที่ 3.13  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 3.13.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
บัณฑิตวิทยาลัย บรรทัดที่ 4 – 5 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
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  “..... โดยขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษา จากเดิมปีการศึกษา 2554 เป็นปีการศึกษา 2565 โดยจ านวนรับ
คงเดิม” 
  เป็น 
  “..... โดยขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษา จากเดิมปีการศึกษา 2564 เป็นปีการศึกษา 2565 โดยจ านวนรับ
คงเดิม” 
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ฉบับปี       

พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งคืนการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  รายละเอียดตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
0224.4/7568 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 6803.6(ทพ)/ 
พ 436 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นั น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการอนุมัติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่ง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนั นเพื่อไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนกัน หากมหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ขอให้
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ปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการนี  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น  
 4. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งคืนการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555  
  รายละเอียดตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
0224.4/7955 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 
6803.6(ทพ)/พ 362 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นั น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2560 ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนั นเพื่อไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนกัน หากมหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ขอให้ปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ในการนี  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอส่งคืนการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น  
 อนึ่ง เรื่องแจ้งเพ่ือทราบล าดับที่ 3 และล าดับที่ 4 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.08) ให้ด าเนินการตามแนวทางเดิมโดยปรับปรุงตามปี 
พ.ศ. ของเล่มหลักสูตร ยกเว้นกรณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ปรับตามปี  
พ.ศ. ล่าสุดของเล่มหลักสูตร โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเฉพาะ สมอ.08 กรณีปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามบันทึก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 174 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
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 3.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร        
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
         1. อาจารย์นพ  ธรรมวานิช     อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง  รอดแก้ว   อนุกรรมการ 
    3. อาจารย์เมธิน  ปิงสุทธิวงศ์     อนุกรรมการ 
   อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์ยุวบูรณ์  ธ ารงสมบัติสกุล    อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์โกวิท  มีบุญ      อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  กาญจนภูมิ    อนุกรรมการ 
   เลขานุการ 
    อาจารย์ปาณัสม์  จันทมปุ่ม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
   (1)  ล าดับที่  1 ตารางช่องคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้ชื่อสาขาวิชาที่ พิมพ์ผิดจาก  
“(วิศวกรรอุตสาหการ)” เป็น “(วิศวกรรมอุตสาหการ)” 
   (2)  ล าดับที่  3 ตารางช่องคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้ชื่อสาขาวิชาที่ พิมพ์ผิดจาก  
“(วศิวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสารวิศกรรมศาสตร์)” เป็น “(วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสารวิศวกรรมศาสตร์)” และ
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาที่ระบุ “(วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”
ว่าถูกต้องหรือไม่ 
  ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่ง

แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.2 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
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   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร       
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ตามบันทึก 
คณะอักษรศาสตร์ ที่ อว.8611/ 006071 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดังนี  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ษัษฐรัมย์  ธรรมบุษดี  อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรบูรณ์  วิสารทสกุล   อนุกรรมการ 
   3. อาจารย์ ดร. เดชรัตน์  สุขก าเนิด   อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง     อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ อนุกรรมการ 
  ฝ่ายเลขานุการ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  รักยุติธรรม  เลขานุการ 
   2. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสรฐิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
   1.1 ล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก ให้ตรวจสอบคุณวุฒิที่ระบุหากจบ
ภายในประเทศไทยและมิได้เป็นหลักสูตรนานาชาติให้ระบุเป็นภาษาไทย   
   1.2 ล าดับที่ 3 ตารางช่องสถานที่ท างาน/บ้าน ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ 2 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี       
ให้ตรวจสอบชื่อย่อปริญญาที่ระบุ “ว.บ.” ว่าที่ถูกต้องเป็น “วท.บ.” หรือไม ่
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอ

ที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 

 

 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
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  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ

แสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะดุริยางคศาสตร์ ครั งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม

วิชาพื นฐานวิชาชีพ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
662 212 ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี 2 2(2-0-4) 
            (Music History and Literature II) 
            วิชาบังคับก่อน 662 211 ประวัติศาสตร์และ 
                               วรรณกรรมดนตรี 1 
                  แนวคิด ปรัชญา พัฒนาการของดนตรีและ 
             วรรณกรรมดนตรี ตั งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึง    
             ศตวรรษท่ี 20 

662 212 ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี 2 2(2-0-4) 
            (Music History and Literature II) 
                  แนวคิด ปรัชญา พัฒนาการของดนตรีและ 
             วรรณกรรมดนตรี ตั งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึง    
             ศตวรรษท่ี 20 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  

  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้ขยายความว่าวิชา 662 211 ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม

ดนตรี 1 และรายวิชา 662 212 ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี 2 2(2-0-4) เป็นยุคสมัยใดเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ น 

  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ จ านวน 1 รายวิชา” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับ  จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ” ทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

  3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559.....” เป็น “.....และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2548.....” 

  4. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เพ่ิมข้อความก่อนการระบุค าอธิบายรายวิชาว่า “ค าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ”  

  อนึ่ง ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ชื่อรายวิชาระบุเป็นรายวิชาต่อเนื่องกัน ทั งนี หากนักศึกษาสามารถเลือก

ลงทะเบียนได้อย่างอิสระ เสนอให้ทบทวนปรับชื่อรายวิชาให้มีความแตกต่างกัน 

  ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามบันทึกขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
วิชาเอกจิตรกรรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์* 

วิชาเอกจิตรกรรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี* 

       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์* 

วิชาเอกประติมากรรม 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล* 

       6. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ* 

วิชาเอกประติมากรรม 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล* 

       6. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ* 

วิชาเอกภาพพิมพ์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ* 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์* 

       9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  คงวารี* 

 

 

วิชาเอกภาพพิมพ์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ* 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์* 

       9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  คงวารี* 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

วิชาเอกศิลปะไทย 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์* 

11. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ* 

วิชาเอกศิลปะไทย 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์* 

11. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ* 
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       12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์*        12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์* 

วิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทยา  ขุนน้อย* 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  สุธีรางกูร* 

       15. ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลินธร  เพ็ญเจริญ* 

วิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทยา  ขุนน้อย* 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  สุธีรางกูร* 

       15. อาจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา* 

วิชาเอกสื่อผสม 

16. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ* 

17. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน* 

       18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร* 

วิชาเอกสื่อผสม 

16. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ* 

17. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน* 

       18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. หัวเรื่อง ให้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561” 
เป็น “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561” 
   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ลาศึกษาต่อต่างประเทศ” เป็น “เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ” 
   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลินธร  เพ็ญเจริญ เป็น อาจารย์โอชนา พูลทองดี
วัฒนา” เป็น “เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์  
ดังนี  
 
 
 
 
   4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
    “รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
     
                   (.......................................................)  
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                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                   วันที่.......เดือน..................พ.ศ.........” 
    เป็น 
    “รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
     
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                   วันที่.......เดือน..................พ.ศ.........” 
   5. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวเรื่องให้ปรับแก้จาก 

“รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
        หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561” 
    เป็น 
    “รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
        หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   6. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หั วข้อคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒิย่อระดับปริญญาโทที่ระบุเป็น “คม.” ที่ถูกต้องเป็น “ค.ม.” หรือไม ่
   ให้เสนอคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวุรี  ญานปรีชาเศรษฐ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวุรี  ญานปรีชาเศรษฐ* 
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3. อาจารย์ ดร. พิทักษ์  สุพรรโณภาพ* 3. อาจารย์ ดร. พิทักษ์  สุพรรโณภาพ* 

4. อาจารย์ ดร. สรัญญา  จันทร์ชูสกุล 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา  จันทร์ชูสกุล** 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์  

6. อาจารย์ ดร. สรภัส  น  าสมบูรณ์ 6. อาจารย์ ดร. สรภัส  น  าสมบูรณ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 5 ให้เพ่ิมเครื่องหมาย “-” ขีดด้วย 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 5 ตารางช่อง
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ให้พิมพ์อักษรเป็นตัวหนา และตารางช่องสถานะ ให้ตัดข้อมูลที่พิมพ์เกินมาออก 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิต
วิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั ง
ที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา  ยงทรัพย์อนันต์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา  ยงทรัพย์อนันต์ 
2. อาจารย์ ดร. ธัญนันท์  วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์* 2. อาจารย์ ดร. ธัญนันท์  วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศเวท  สิริจามร* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศเวท  สิริจามร* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ววิิชชุตา  เดชรักษา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ววิิชชุตา  เดชรักษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลุนาถ  อบสุวรรณ   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลุนาถ  อบสุวรรณ   

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพร  มากทรัพย์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพร  มากทรัพย์ 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพุรรณญิกา  เส็งสาย 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพุรรณญิกา  เส็งสาย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศรี  เจริญพานิช 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศรี  เจริญพานิช 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี  ระแบบเลิศ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี  ระแบบเลิศ 
12. อาจารย์ ดร. ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว 12. อาจารย์ ดร. ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว 
13. อาจารย์ ดร. ปรารถนา  เผือกวิไล 13. อาจารย์ ดร. ปรารถนา  เผือกวิไล 
14. อาจารย์ ดร. วันวิวาห์  ตุม้น้อย 14. อาจารย์ ดร. วันวิวาห์  ตุม้น้อย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1.  ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความบรรทัดสุดท้ายจาก  “.....รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” เป็น  “.....รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร”    
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี ” เป็น “ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี ” 
   3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ปี พ.ศ. จาก “2562” เป็น “2563” 
   4. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ตารางช่องสถานะ อาจารย์ล าดับที่ 10 
ให้ปรับแก้การพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บจาก “(ตั งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2586” เป็น“(ตั งแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2586)” 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี   
พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยการเวียนจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท กลุ่มวิชาภาษา
เกาหลี รายวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี     
   443 212 อักษรจีนในภาษาเกาหลี 1      3(3-0-6) 
              (Chinese Characters in Korean I) 
               การวิเคราะห์ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีที่มาจากอักษรจีน 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “เริ่มใช้ตั งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป”   
  2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ขยายข้อความที่ระบุว่า “เพ่ือให้นักศึกษา
รายวิชาโทสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง.....” ว่าเป็นนักศึกษาวิชาโทใด และอาจต้องพิจารณาปรับเนื อความ
เหตุผล ในข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการต่อไป โดยให้เป็นเหตุผลทางวิชาการ 
  3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “5.1 ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาโท กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี รายวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ”  เป็น  “ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาโทภาษาเกาหลี กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี รายวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ” 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ เพื่อทราบ 
 4.1  ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร          
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ทุกคณะวิชาได้รับหนังสือจากกองประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่องการติดตามตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  และต้องส่งข้อมูลให้กองประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในกลางเดือนมกราคม 2563 นั น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน กับการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จึงขอแจ้งเพ่ิมเติมดังนี  
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นการก ากับดูแลให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรซึ่งต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลา หากมีอาจารย์
เกษียณอายุ  ลาออก หรือลาในลักษณะอ่ืน ๆ  ต้องเร่งด าเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัยตามที่ปฏิบัติอยู่เดิม 
  การแต่งตั งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั น  เป็นการบริหารจัดการภายในเพ่ือก ากับดูแลหลักสูตร
หรือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น       
กรณีคณะวิชา/หลักสูตรมีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่พิจารณา
แล้วเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิชา/หลักสูตรสามารถ 
คงรายชื่อกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมไว้ก่อนได้ จนถึงคราวต่อไปที่เห็นว่าเหมาะสมหรืออาจทบทวนและปรับ
ให้เป็นปัจจุบันปีการศึกษาละ 1 ครั ง 
  ทั งนี ขอให้ทุกคณะวิชา/หลักสูตร ก ากับดูแลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  อย่างใกล้ชิด
ต่อไปด้วย  
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 4.2  คณะอักษรศาสตร์ขอหารือ เรื่อง เกณฑ์การก าหนดค่าระดับ (Grade Point) ของโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
  ตามบันทึกคณะอักษรศาสตร์ ที่ อว 8611/006160 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ความว่า ด้วยคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1 
(โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปีการศึกษา2561 เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอักษรศาสตร์ ขอหารือ เรื่องเกณฑ์กา รก าหนดค่าระดับ 
(Grade Point)  
  เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ข้อ 63.2 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาที่ไปศึกษาด้วยตนเองบางรายวิชา
โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด สามารถน ารายวิชาและหน่วยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเป็นรายวิชา
และหน่วยกิตในหลักสูตร และให้น าผลการศึกษาของรายวิชานั น ๆ มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย  
  ทั งนี นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์เมื่อกลับจากโครงการแลกเปลี่ยนฯ  จะต้องน าผลการศึกษาที่ได้รับ
มายื่นต่อทางคณะฯ เพ่ือให้ภาควิชาฯที่เกี่ยวข้องพิจารณารายวิชา และเนื อหาที่จะเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
ซึ่งค่าระดับผลการศึกษา (Grade) จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศของแต่ละประเทศมีการให้ค่าระดับผลการศึกษาที่
มีความแตกต่างกันท าให้การพิจารณาค่าระดับผลการศึกษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  อนึ่ง ค่าระดับผลการศึกษา (Grade) ที่นักศึกษาได้รับแตกต่างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ที่ไม่เป็นไปตามค่าระดับของมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะฯ จึงขอ
หารือแนวทางการเทียบโอนค่าระดับผลการศึกษาของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1 และ 7+1 ให้มีค่าระดับ
ผลการศึกษาเป็น T หรือ INT และขอให้เพ่ิมข้อมูลการไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศในใบรายงานผล
การศึกษา 
  คณะอักษรศาสตร์จึงขอหารือ ดังนี  
  1. แนวทางการเทียบโอนค่าระดับผลการศึกษาของโครงการแลกเปลี่ยน ให้มีค่าระดับผลการศึกษา 
เป็น T หรือ INT 
  2. ขอเพ่ิมข้อมูลการไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศในใบรายงานผลการศึกษา 
  ประธานเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น ดังนี  
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  1. กรณีมีการก าหนดรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนไว้ชัดเจนแล้วในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ให้น ารายวิชาและหน่วยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเป็นรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตร และให้น าผล
การศึกษาของรายวิชานั น ๆ มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2. กรณีมิได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แต่ในระหว่างด าเนินการ
หลักสูตร คณะวิชา/หลักสูตร เห็นเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนหรือให้นักศึกษาไป
ศึกษาด้วยตนเองบางรายวิชา กรณีนี  ขอหารือที่ประชุมว่า ควรน าเกรดมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยหรือไม่ หรือ
เพียงระบุว่าเรียนรายวิชานั น ในหลักสูตรใด สถาบันการศึกษาอะไร และจากประเทศไหน  
   ที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรน าเกรดมาค านวณหาค่าเฉลี่ย ให้ระบุเพียงว่าเรียนรายวิชานั นใน
หลักสูตรใด สถาบันการศึกษาอะไร และจากประเทศไหน และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี  
   1) ควรพิจารณาก าหนดจ านวนหน่วยกิตสูงสุดไม่เกินกี่หน่วยกิตที่สามารถน ามาเทียบโอนได้ 
ทั งนี ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เก่ียวข้อง 
   2)  ควรพิจารณาในเรื่องของรายวิชาที่เทียบโอนควรเป็นวิชาเลือก ส าหรับวิชาบังคับควรให้
นักศึกษาเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
   3) ควรพิจารณาในเรื่องของการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตด้วย 
   4) เสนอให้ระบุสถานะการลาพักในใบรายงานผลการศึกษา ให้ชัดเจน ว่าเป็นการลาพักด้วย
เหตุผลใด 
  ทั งนี  มหาวิทยาลัยจะได้น าความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป 
 
 4.3  กองบริหารงานวิชาการขอเสนอ เรื่องการบริหารจัดการการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) 
  ตามบันทึกกองบริหารงานวิชาการ ที่ อว 6803.8/จ(ส) 0001 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานไป
แล้วนั น โดยมีผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1 ดังนี   
 
 
 
ล าดับ คณะ จ านวนรับสมัคร จ านวนผู้สมัคร 

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 66 145 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 519 
3 โบราณคด ี 25 46 
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ล าดับ คณะ จ านวนรับสมัคร จ านวนผู้สมัคร 

4 มัณฑนศิลป์ 293 970 
5 อักษรศาสตร์ 42 226 

6 ศึกษาศาสตร์ 90 359 

7 วิทยาศาสตร์ 140 168 
8 เภสัชศาสตร์ 10 24 

9 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,285 1,093 

10 ดุริยางคศาสตร์ 105 195 
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 118 

12 วิทยาการจัดการ 180 331 
13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 115 331 

14 วิทยาลัยนานาชาติ 150 6 

รวม รอบ 1 ทุกคณะ 2,861 4,531 
   
  ในการนี  กองบริหารงานวิชาการจึงขอแจ้งก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี   
  6 ม.ค. 63    คณะวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  10 มกราคม 2563  กบว. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
  18–19 มกราคม 2563        สอบสัมภาษณ์ 
  22 ม.ค. 63   คณะวิชาส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือก 
                                                    ที่เป็นคนไทยในหลักสูตรนานาชาติ ครั งที่ 1 ให้กับ กบว. 
  27 ม.ค. 63    กบว. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบที่ 1 เข้าระบบ TCAS63 
  30 มกราคม 2563  ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบท่ี 1 
  30–31 มกราคม 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com  

         (ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธ์ในรอบถัดไป) 
  1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ช่วงที่ 1 
 
  3 ก.พ. 63    กบว. ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 1 และส่งให้คณะวิชาเพ่ือปรับ 
       แผนการรับรอบถัดไป 
  4 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://student.mytcas.com/
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  12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
         ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th หรือ  

       Mobile Application 

  ทั งนี  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาในรอบต่อไป กองบริหารงานวิชาการจะ
มีหนังสือแจ้งไปยังคณะวิชาเพ่ือขอข้อมูลการปรับแผนจ านวนการรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 – 4 และรายละเอียด
การรับสมัครนักศึกษา รอบ 5 ของแต่ละคณะวิชา โดยขอความอนุเคราะห์ให้คณะวิชาจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง 
กองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือมหาวิทยาลัยจักได้จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์
ต่อไป 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี  
                1. ขอให้ทุกคณะวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มายังกองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 6 
มกราคม 2563 จ านวน 2 ช่องทาง คือ 1) ผ่านระบบ SU-TCAS 63 www.admission.su.ac.th  2) เอกสาร โดย
ทางกองบริหารงานวิชาการจะยึดข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก  
  2. เพ่ือความชัดเจน ขอให้ทุกคณะวิชาตรวจสอบการเตรียมตัวของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียม
เอกสาร หลักฐานอะไรบ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งข้อมูลมายังกองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 6 
มกราคม 2563 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3. การสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ซึ่งได้มีการก าหนดไว้แล้ว ขอให้ทุกคณะ
วิชาบริหารจัดการการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในรอบที่ 1 ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย หากมีผู้ไม่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะเหตุใด ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบท่ี 1 – 4 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม ภายหลัง 
  4. ในการปรับยอดจ านวนรับ คณะวิชาสามารถปรับเพ่ิมได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถปรับลดจ านวน
การรับจากที่ได้มีประกาศไว้ครั งแรก 
  ทั งนี  หากคณะวิชาใดมีประเด็นข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถสอบถามไปยังผู้ อ านวยการกองบริหารงาน
วิชาการโดยตรง ไม่ควรสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ 
 
   

ปิดประชุม 11.25 น. 
                  

                                                                     นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

http://www.admission.su.ac.th/
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         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน  าอ้อย  เดชจุ้ย 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           
   

 


