
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม  
 1.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 2. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 5. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล   รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 7. นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 8. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 9. นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
     รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
    และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
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 6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
    คุณภาพการศึกษา  
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
 10. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 11. นางยุคลพร วารินธุ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
    แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   
 12. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์ววิัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ   
 13. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 14. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
     คณะวิทยาการจัดการ 
 2. นางสาวรสา  พูลเนตร์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 3. นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     คณะวิทยาการจัดการ  
 4. นายณัฏฐวี บุญเต็ม   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     คณะเภสัชศาสตร์ 
 5. นางสุนันทร์ ทองถนอม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ ติดภารกิจ     
จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธานในที่ประชุมแทน 
 
ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 
1)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
2)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี  

พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี  

พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับ

ปี พ.ศ. 2561 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
5) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 

 

 2. คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  รายละเอียดตามบันทึกคณะศึกษาศาสตร์ ที่ อว 8612.5/907 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงข้อความในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากพิมพ์รายวิชา
คลาดเคลื่อนในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ข้อ 2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน 69 หน่วยกิต 
โดยขอตัดรายวิชาที่พิมพ์เกินมาในหน้า 18 ออก จ านวน 2 รายวิชา ดังนี  
  468 316 สื่อแอนิเมชันเพื่อการศึกษา    3(3-0-6) 
    (Animation Media for Education) 
  468 317 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลสมัยใหม่    3(2-2-5) 
    (Production of Digital Video for New Media) 
  อนึ่ง รายวิชาดังกล่าวทั ง 2 รายวิชาปรากฏอยู่ในข้อ 2.2 วิชาเลือก จ านวน 27 หน่วยกิตในหน้า 19 
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 3. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
  ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224/  
ว467 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ความว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
การจดัท า มคอ.3 – มคอ.7 ตามท่ีได้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษารับทราบไป
แล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั น ในการนี  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมจึงใคร่ขอเวียนแจ้งแนวทางการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 อีกครั งหนึ่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 เป็นส าคัญ ทั งนี  
สามารถสืบค้นประกาศฯ ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ หรือปรากฏตาม OR Code 
รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสารแนบ 
 
 4. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอสรุปรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
ที่ อว 8603.12/0966 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
ด้วยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 เรียบร้อยแล้ว ในการนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงขอรายงาน
ผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 โดยสรุป ดังนี  
  ผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ ล้วนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.74 – 4.21 ได้แก่ ความพึงพอใจในความสะอาดภายในห้องเรียน (4.74) 
ความพึงพอใจในแสงสว่างภายในห้องเรียน (4.65) ความพึงพอใจในความสะอาดของโถงทางเดิน (4.62) ความพึง
พอใจในความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียน (4.58) ความพึงพอใจในความสะความของ

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/%20หรือ
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ห้องน  า (4.49) ความพึงพอใจในแสงสว่างบริเวณโถงทางเดิน (4.40) ความพึงพอใจในความเต็มใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (4.36) ความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสุภาพของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
และความพึงพอใจในความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (4.35) 
ความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสุภาพของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (4.34) ความพึงพอใจในความรวดเร็ว
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (4.27) ความพึงพอใจในความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ติดต่อประสานงาน (4.22) และความพึงพอใจในแสงสว่างภายในห้องน  า (4.21) 
  นอกจากนี  ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ตอบแบบส ารวจต่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ล้วนอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.56 
– 4.32 ได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวมต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารฯ (4.56) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริการ
ของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (4.33) และความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน 
(4.32) 
  การส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
ท่าพระจันทร์ ในครั งนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กองบริหารงาน
วิชาการ ได้ด าเนินการก่อนก าหนดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กองบริหารงาน
วิชาการ ในด้านต่าง ๆ ทั งทางด้านสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั งเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ในอนาคต ตลอดจนเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กองบริหารงานวิชาการ จะน าผลที่ได้มาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือให้ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตลอดปีการศึกษา 
2562 สูงยิ่งขึ น 
  อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการส ารวจความพึงพอใจตามเกณฑ์ EdPEx ควรสอบถาม
ด้วยว่าไม่พึงพอใจอะไรบ้าง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ น 
 5. ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นเครื่องมือ
ในการก ากับดูแลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 6. ก าหนดการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั งที่ 24  
  รายละเอียดตามบันทึกกองบริหารงานวิชาการ ที่ อว 8603.8/จ(ส) 0786 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 
เรื่อง ก าหนดการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั งที่ 24 ความว่าตามที่ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งก าหนดการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” 
ครั งที่ 24 จ านวน 6 แห่ง นั นกองบริหารงานวิชาการ ขอส่งก าหนดการจัดนิทรรศการฯ ดังนี  

ล าดับ ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ วันที่ สถานที่ 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-29 พฤศจิกายน 2562 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-31 มกราคม 2563 หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25-26 มิถุนายน 2563 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ        

พระชนมพรรษา ม.อุบลราชธานี 

5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18-19 สิงหาคม 2563 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ    

ครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27-28 สิงหาคม 2563 อาคารสุรพัฒน์ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

 อนึ่ง หากคณะวิชาใดสนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ประสานงานตามที่แจ้งในบันทึก 

 7. รายชื่อ ผู้เกษียณอายุ ปี 2562 จ านวน 13 ท่าน ประกอบด้วยคณะวิชา ดังนี  
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จ านวน 1 ท่าน 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    จ านวน 2 ท่าน 
  คณะมัณฑนศิลป์     จ านวน 2 ท่าน 
  คณะศึกษาศาสตร์     จ านวน 2 ท่าน 
  คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน 3 ท่าน 
  คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน 1 ท่าน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 2 ท่าน 
  อนึ่ง ที่ประชุมให้คณะวิชาดังกล่าวด าเนินการก ากับติดตามอาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 
 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์  บุญหนุน* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์  บุญหนุน* 
2. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่ 2. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่* 
3. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 3. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ 4. อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์ 

 5. อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง* 5. อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 เป็น 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี    
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  รัตสุข* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  รัตสุข* 
2. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง  สังข์ทอง* 2. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง  สังข์ทอง* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  ปัญญาคะโป* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  ปัญญาคะโป* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังก์ศิริ  ทิพยารมณ์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช* 

 5. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์  พรหมมารัตน์* 5. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์  พรหมมารัตน์* 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง 6. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
 1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 เป็น 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
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 2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อผลงานทางวิชาการ 
ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ผลงานที่มีผู้ร่วมด าเนินการหลายท่านให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรชื่อเจ้าของ
ประวัติเป็นอักษรตัวหนา 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560     
คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก กลุ่มวิชา 
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
   518 343 เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์    2(2-0-4) 
     (Microbial enzyme technology) 
 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี   
 1. ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “(Microbial enzyme technology)” 
เป็น “(Microbial Enzyme Technology)” ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ 
 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 เป็น 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555      
คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก กลุ่มวิชา  
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
   518 343 เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์    2(2-0-4) 
     (Microbial enzyme technology) 
 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
 1. ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “(Microbial enzyme technology)” 
เป็น “(Microbial Enzyme Technology)” ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ 
 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 เป็น 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.5 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี  
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี  ธนะบริพัฒน์  อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. นครินทร์  กิตก าธร อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์  รุ่งเรือง  อนุกรรมการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอิ่ม  อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล  อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
บัณฑิตวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี  ธนะบริพัฒน์  อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. นครินทร์  กิตก าธร อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์  รุ่งเรือง  อนุกรรมการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล  อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอิ่ม  อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตร
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอท่ีประชุมสภา
วิชาการทราบต่อไป 
 
 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ธิดาทิพย์  ปานโรจน์* 1. อาจารย์ธิดาทิพย์  ปานโรจน์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิภา  พจน์วาที* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพล  เปรมทองสุข* 
3. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ* 3. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ* 
4. อาจารย์ ดร. นพดล  โตวิชยักุล* 4. อาจารย์ ดร. นพดล  โตวิชยักุล* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ* 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 เป็น 
 “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
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   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7 วิทยาลัยนานาชาติ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
   3.7.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560  
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิล  เสถียรพิทยากุล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิล  เสถียรพิทยากุล* 
2. อาจารย์นันท์ภัสกร  ล่ าภากร* 2. อาจารย์นันท์ภัสกร  ล่ าภากร* 
3. อาจารย์กฤต  พสุภา* 3. Mr. Dean Kenneth  Landucci* 
4. Mr. Gabriel Camelin* 4. Mr. Gabriel Camelin* 
5. อาจารย์นลินณัฐ  ดีสวัสดิ์* 5. อาจารย์นลินณัฐ  ดีสวัสดิ์* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี   
    1. ชื่อหัวเรื่องให้ปรับแก้จาก  
      “การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
      เป็น  
      “การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
     2. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ วันทิ่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “วันทิ่” เป็น “วันที่” 
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  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                        ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   เป็น 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์ชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 
  5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อผลงานทาง
วิชาการ Proceedings ผลงานล าดับที่ 1 ให้ระบุปีที่น าเสนอผลงาน และวัน เดือน ปี ที่น าเสนอผลงานด้วย และ
ผลงานทุกรายการให้ระบุเลขหน้าด้วย 
    ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.7.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ปภังกร  คงมั่นวัฒนา* 1. อาจารย์ ดร. ปภังกร  คงมั่นวัฒนา* 
2. อาจารย์พิชชา  เจริญกาศ 2. อาจารย์ ดร. ธัญญา  ลัญฉประสิทธิ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด 
4. อาจารย์ ดร. อมรา  วีระวัฒน์* 4. อาจารย์ ดร. อมรา  วีระวัฒน์* 
5. อาจารย์เดือนรัชดา  ฉิมพาลี 5. อาจารยจ์ุฬนี  รักเนตรสาคร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
     1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ วันทิ่ 1 มิถุนายน 2561 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “วันทิ่” เป็น “วันที่” 
     2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
     “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากปรับ
อาจารย์ล าดับที่ 2 และ5 ลาออก เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548”  
    เป็น  
     “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก
อาจารย์ล าดับที่ 2 และ 5 ลาออก เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548”  
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                      ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
               วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   เป็น 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ดังนี  
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   4.1 อาจารย์ล าดับที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ข้อมูลอยู่ในหน้าเดียวกัน ตาราง
ช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา ให้ตัดเครื่องหมาย “,” (comma) หลังเครื่องหมาย “( )” 
(วงเล็บ) ออกทุกแห่งที่ปรากฏผลงานทางวิชาการ  
   4.2 อาจารย์ล าดับที่ 5 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบปีที่จบ วุฒิ M.Sc. และ M.B.A. ที่ระบุเป็นปีเดียวกัน คือ “(2011)” 
ว่าถูกต้องหรือไม่ 
  5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ให้ปรับแก้ดังนี  
   5.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตรวจสอบประเภทผลงานทาง
วิชาการพร้อมทั งระบุหัวข้อให้ชัดเจนตามแบบฟอร์ม ผลงานล าดับที่ 3  ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์เกินจาก 
“(2018b)” เป็น “(2018)” และหัวข้อประสบการณ์สอน ให้เรียงล าดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
   5.2 อาจารย์ล าดับที่ 2 หัวข้อคุณวุฒิการศึกษา ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท ที่
ระบปุีที่ส าเร็จการศึกษาเป็นปีเดียวกัน คือ “(2011)” ว่าถูกต้องหรือไม่ และหัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ระบุหัวข้อ
ประเภทของผลงานให้ชัดเจนตามแบบฟอร์ม 
    ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.7.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 
ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย* 1. อาจารย์ภรณี  อนุพงศ์อมร 
2. อาจารย์ ดร. เกียรติก าจร  มีขนอน 2. อาจารย์ ดร. เกียรติก าจร  มีขนอน 

3. อาจารย์ ดร. เนตรชนก  ฤทธาคนี*  3. อาจารย์ ดร. เนตรชนก  ฤทธาคนี* 
4. Mr. Chris De Boer 4. Mr. Chris De Boer 
5. อาจารย์ ดร. ศึกษิต  เพชรอ าไพ* 5. อาจารย์ ดร. ศึกษิต  เพชรอ าไพ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี   
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    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี ” พร้อมทั งพิมพ์ขึ นบรรทัดใหม่และย่อหน้า 
    2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 1 ให้ตรวจสอบว่าต้องระบุเครื่องหมาย “*” 
(ดอกจัน) ท้ายนามสกุลหรือไม่ เนื่องจากไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                      ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
               วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   เป็น 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 4 
ตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้สัญญาที่ระบุให้เป็นปัจจุบัน 
  5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้ตรวจสอบต าแหน่งที่ระบุว่า อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าถูกต้องหรือไม่ 
    ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั งที่  7/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาค
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การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในกลุ่ม
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาสนับสนุน จ านวน 2 รายวิชา ดังนี  
   261 217 แนวคิดและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมในญี่ปุ่น    3(3-0-6) 
     (Theory and Design Methodology in Japanese Architecture) 
   261 218 การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
     (Architetural Photography) 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  
 1.1 รายวิชา 261 217 แนวคิดและวิธีวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมในญี่ปุ่น (Theory and Design 

Methodology in Japanese Architecture) 3(3-0-6) ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยข้อความว่ า 
“ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นกับสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมอ่ืน” ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 

  1.2 รายวิชา 261 218 การถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม (Architetural Photography) 3(3-0-6) 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษ”ี เป็น “ทฤษฎี”  
 2.  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
             ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
  เป็น 
  “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 3. ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 261 217 แนวคิดและวิธีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในญี่ปุ่น ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “japanese” เป็น “Japanese” ทุกแห่งที่ปรากฏ 
  ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.9 คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  
   3.9.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย 
           ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชา
การจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ ครั งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสุนนท ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสุนนท ์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติพนธ์  ชุมเกตุ*   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติพนธ์  ชุมเกตุ*  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต  

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 

8. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภรูิภกัดี* 8. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภรูิภกัดี* 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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   3.9.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
            ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา* 1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา* 

 2. อาจารย์ ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์*   2. อาจารย์ ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์*  

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน 

5. อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์  จันทร์ธนะกุล 5. อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์  จันทร์ธนะกุล 

6. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ  6. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ  

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
     1.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ ประจ า
หลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ล าดับที่ 5 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโทเป็นคุณวุฒิย่อ  
    2.  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
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บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท*์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี รามสูต* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี รามสูต* 
4. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสุวรรณ 4. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสุวรรณ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข 
6. อาจารย์ ดร. สัทธา ปัญญาแก้ว   6. อาจารย์ ดร. สัทธา ปัญญาแก้ว*   
7. อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน  7. อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน  
8. อาจารย์อดิศร ศรีเสาวนันท์ 8. อาจารย์อดิศร ศรีเสาวนันท์ 

9. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  เปรมใจ 9. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  เปรมใจ 
10. อาจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร** 
11. อาจารย์ธนาคาร โมกขะสมิต 11. อาจารย์ธนาคาร โมกขะสมิต 

12. อาจารย์พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ 12. อาจารย์พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ 
13. อาจารย์จีรศักดิ์ เกื อสมบัติ 13. อาจารย์จีรศักดิ์ เกื อสมบัติ 
14. อาจารย์สุคตยุติ  จารุนุช 14. อาจารย์สุคตยุติ  จารุนุช 
15. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ  อินพันทัง 15. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ  อินพันทัง 

 16. อาจารย์เจนยุทธ ล่อใจ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   2.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงตารางช่องสถานะ อาจารย์
ล าดับที่ 4 และ 15 ให้ตรวจสอบระยะเวลาสัญญาจ้าง ที่ระบุเป็น “(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)” ว่าอยู่
ระหว่างการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ทั งนี ให้เพ่ิมข้อมูลด้วย 
  3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    3.1 อาจารย์ล าดับที่ 6 ผลงานทางวิชาการให้ระบุเลขหน้าทุกรายการด้วย 
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       3.2 อาจารย์ล าดับที่ 16 ผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้การระบุข้อความจาก “และคณะ” เป็น 
ให้ระบุรายชื่อให้ครบทุกท่าน และผลงานสร้างสรรค์ ให้ระบุเลขหน้าสูจิบัตร(ถ้ามี) ด้วย ผลงานแต่งหนังสือให้พิมพ์
ชื่อหัวข้อเป็น “หนังสือ” 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.11  คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  
   3.11.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี    
พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ชื่นอิ่ม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ชื่นอิ่ม* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน* 

5. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวสัดิ์ 5. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวสัดิ์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์   6. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์   

7. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มีไล้ 7. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มีไล้ 

8. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น 8. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น 

9. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม 9. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม 

10. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 10. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 

11. อาจารย์ ดร. อรวรรณ บริรักษ์ 11. อาจารย์ ดร. อรวรรณ บริรักษ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
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     1. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร จ านวน 1 คน เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี ” 
     2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  
         3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ล าดับที่ 4 
ผลงานทางวิชาการรายการที่ 6 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยผลงานเดียวกันให้พิมพ์ข้อมูลอยู่ในหน้าเดียวกัน 
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   3.11.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
บัณฑิตวิทยาลัย 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ชื่นอิ่ม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ชื่นอิ่ม* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน* 

5. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวสัดิ์ 5. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวสัดิ์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์   6. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์   

7. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มีไล้ 7. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มีไล้ 

8. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น 8. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น 

9. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม 9. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม 

10. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 10. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 

11. อาจารย์ ดร. อรวรรณ บริรักษ์ 11. อาจารย์ ดร. อรวรรณ บริรักษ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
     1. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร จ านวน 1 คน เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี ” 
     2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  
         3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ล าดับที่ 4 
ผลงานทางวิชาการรายการที่ 6 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยผลงานเดียวกันให้พิมพ์ข้อมูลอยู่ในหน้าเดียวกัน 
       ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.12  คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  
   3.12.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย ์ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 

 2. อาจารย์ ดร. พีรเทพ รุ่งคุณากร*  2. อาจารย์ ดร. พีรเทพ รุ่งคุณากร* 

3. อาจารย์ ดร. อรอุษา ปุณยบุรณะ 3. อาจารย์ ดร. อรอุษา ปุณยบุรณะ* 

4. อาจารย์ ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 4. อาจารย์ ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 

5. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 5. อาจารย์ ดร. บุญรอด  ชาติยานนท์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  
“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
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      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.12.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. พีรเทพ รุ่งคุณากร*  1. อาจารย์ ดร. พีรเทพ รุ่งคุณากร* 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 

3. อาจารย์ ดร. อรอุษา ปุณยบุรณะ 3. อาจารย์ ดร. อรอุษา ปุณยบุรณะ* 

4. อาจารย์ ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 4. อาจารย์ ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 

5. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 5. อาจารย์ ดร. บุญรอด  ชาติยานนท์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  
“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.13 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี    
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 
14/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา* 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต*   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต*  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 
4. อาจารย์ ดร. กฤษฎา  พรประภา 4. อาจารย์ ดร. กฤษฎา  พรประภา 
5. อาจารย์ ดร. ศิระ  ศรีโยธิน 5. อาจารย์ ดร. ศิระ  ศรีโยธิน 
6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ 6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ 
7. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 7. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพล เปรมทองสุข 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร  
   3.14.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี    
พ.ศ. 2555  
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร วิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
           612 478  การเพ่ิมมูลค่าของเหลือทิ งในอุตสาหกรรมอาหาร            2(2-0-4) 
       (Valorization of by-product in food industry)    
           ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
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    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จ าก  “ (Valorization of by-product in food industry) ”  เป็ น   “ (Valorization of By-Broduct in Food 
Industry)” ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ 
     2. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” เป็น “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
     3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ต าแหน่งผู้รักษา
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
    ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการต่อไป 
 
   3.14.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี    
พ.ศ. 2560  
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโทเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร วิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
    612 478  การเพ่ิมมูลค่าของเหลือทิ งในอุตสาหกรรมอาหาร           2(2-0-4) 
     (Valorization of by-product in food industry)       
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จ าก  “ (Valorization of by-product in food industry) ”  เป็ น   “ (Valorization of By-Broduct in Food 
Industry)” ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ 
     2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ต าแหน่งผู้รักษา
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
    ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการต่อไป 
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 3.15 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามบันทึกศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ที่ อว
6803.12/0992 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ดังนี  
   1. ขอเปิดรายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต เพ่ิมเติมจ าวน 1 รายวิชา 
    SU148 พลวัตสังคมไทย       3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society) 
   2. ขอเปิดรายวิชาเลือก กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ิมเติมจ านวน 1 รายวิชา 
    SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
      (Clean Technology in Industries) 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
  1. รายวิชา SU148 พลวัตสังคมไทย ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนรายวิชาดังกล่าวสามารถผลักดันให้
ผู้เรียนบรรลุ PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย ได้
หรือไม่ อย่างไร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอย่างไร ทั งนี ให้ปรับ CLO ให้ชัดเจน 
  2. รายวิชา SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนรายวิชาดั งกล่าว 
สามารถผลักดันให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
และ PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ ได้หรือไม่อย่างไร มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอย่างไร ทั งนี ให้ปรับ CLO ให้ชัดเจน 
  3. ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) CLO4 
อธิบายและวิเคราะห์หลักการและแนวคิดเบื องต้นเกี่ยวกับนวตกรรมได้ ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “นวตกรรม” 
เป็น “นวัตกรรม” 
  4. เสนอให้ตรวจสอบและปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ เป็นนามวลีรูปแบบเดียวกันกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่บรรลุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปี พ.ศ. 2562 
 5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
   “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
             ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
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  เป็น 
  “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                     วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
 ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา 
 4.1  ศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนรายวิชา SU102 
ศิลปากรสร้างสรรค์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 กับ รายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 และฉบับ
ปี พ.ศ. 2559  
        ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอเทียบโอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป รายวิชา SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 กับ รายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 และฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยขอเทียบโอนตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น
ไป รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ขอตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องอีกครั ง  
   ให้เสนอศูนย์บริหารการจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไป 
 
 4.2  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา และแก้สัญลักษณ์ (X) 
       กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอขั นตอน (Flowchart) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา และการ
แก้สัญลักษณ์ (X) ทั งนี  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560  
ข้อ 40 ซึ่งระบุว่า “การวัดผลการศึกษาอาจกระท าได้หลายวิธีในระหว่างภาคการศึกษา แต่เมื่อสิ นภาคการศึ กษา
จะมีการสอบทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไว้ในภาคการศึกษานั น รายวิชาใดที่ไม่มีการสอบเมื่อสิ นภาค
การศึกษา ให้คณบดีเป็นผู้ประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั น ทั งนี  ให้คณะ
รายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หรือตามท่ีปฏิทินการศึกษาก าหนด 
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หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา จะบันทึกสัญลักษณ์ X  ในรายวิชา
ดังกล่าว และให้คณะที่รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการให้ได้ผลการศึกษารายวิชานั นและส่งให้มหาวิทยาลัยโดยเร็ว
ที่สุด ทั งนี  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถรายงานผลการศึกษาได้ทัน
ภายในก าหนดเวลาต่อคณะกรรมการประจ าคณะและรายงานต่อสภาวิชาการด้วย 
   ในกรณีที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแล้ว และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความประสงค์จะขอแก้ไขผลการศึกษารายวิชานั น ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดท าค าชี้แจงพร้อมแนบสมุดค าตอบหรือหลักฐานการให้คะแนนทั้งก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนออธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
อนุมัติ และรายงานให้สภาวิชาการทราบต่อไป” 
   ประธานเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา Flowchart เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา และการแก้
สัญลักษณ์ (X) ตามที่กองบริหารงานวิชาการเสนอ 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. ในอนาคตเสนอให้ก าหนดวันส่งผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นวันเดียวกัน 
    2. เนื่องด้วยปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาการส่งผลการศึกษาค่อนข้าง
กระชั นชิด ขอให้ทุกคณะวิชาก ากับติดตามในช่วงสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาว่ารายวิชาใดยังไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา 
   ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณา และด าเนินการต่อไป 
 
 4.5  (ร่าง) ปฏิทินการสอบคัดเลือก SU-TCAS ประจ าปีการศึกษา 2563 
  กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการสอบคัดเลือก SU-TCAS 2563 ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
เพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการสอบคัดเลือก SU-TCAS 2563 ตามที่กอง
บริหารงานวิชาการเสนอ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ก าหนดการใน รอบ 5 รับตรง
อิสระ (Direct Admission) (ระยะเวลา 9 – 30 มิถุนายน 2563)   
          จาก   “มิถุนายน 2563       สอบสัมภาษณ์  
      16 มิถุนายน 2563   คณะวิชาส่งรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ให้ กบว. 
      17 มิถุนายน 2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
          เป็น   “16 มิถุนายน 2563    สอบสัมภาษณ์  
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      17 มิถุนายน 2563   คณะวิชาส่งรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ให้ กบว. 
      18 มิถุนายน 2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
  ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.ต่อไป 
  อนึ่ง ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมประชุมกับ ทปอ. ดังนี  
  1. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรอบท่ี 1 – 4 ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถด าเนินการในรอบท่ี 5 
  2. รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
  3. รอบท่ี 3 และ รอบท่ี 4 ทปอ. เป็นผู้ด าเนินการ 
  4. การด าเนินการประชาสัมพันธ์ รอบ 5 จะต้องด าเนินการในรอบท่ีที่ 4 ให้เสร็จสิ นก่อน 
  5. การสอบสัมภาษณ์ทุกรอบ ขอให้ทุกคณะวิชาให้นักศึกษากรอกแบบค ารับรองการยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาด้วย 
  ทั งนี  ขอให้ทุกคณะวิชาส่งข้อมูลเพ่ิมเติม TCAS63 ส าหรับคณะวิชาที่ยังส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนมายัง
กองบริหารงานวิชาการ ภายในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เพ่ือจัดส่งข้อมูลไปยัง ทปอ. ต่อไป 
 

ปิดประชุม 12.05 น. 
                  

                                                                    นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
            นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
            นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน  าอ้อย  เดชจุ้ย 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
   

 
 

 
 

 

  


