
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  

............................................................ 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ  กรรมการ 
     วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
      คณะเภสัชศาสตร์  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 12. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
     ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
 13. นางสาวเกวลี  แพ่งต่าย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 14. นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนา  ลีฬหรัตนรักษ์  รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
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 16. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
 17. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 20. นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 21. นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 22. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 23. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 24. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู ที่ปรึกษากองบริหารงานวิชาการ 
 2. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
      

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
   1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดังนี้ 
    1.1 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไมม่ีแก้ไข 
    1.2 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563    
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
 

   2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
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   3. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที ่7/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
 4. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอรายงานผลการจัดการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ที่ อว 8603.12/01754 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยผลการทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ผ่านการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 
380 ราย ดังนี้ 

ล าดับ คณะวิชา จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
ภาษาอังกฤษ (คน) 

1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 6 
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 

3 คณะโบราณคดี 56 
4 คณะมัณฑนศิลป์ 32 

5 คณะอักษรศาสตร์ 39 
6 คณะศึกษาศาสตร์ 29 

7 คณะวิทยาศาสตร์ 10 
8 คณะเภสัชศาสตร์ 75 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 

10 คณะดุริยางคศาสตร์ 15 
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 

12 คณะวิทยาการจัดการ 10 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 55 

14 วิทยาลัยนานาชาติ 16 
รวม 380 

  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบการประชุม 
    ทั้งนี้ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมกับที่ประชุมว่า ขณะนี้ เว็บไซต์ฐานข้อมูลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อยู่
ในระหว่างการตรวจรับระบบ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นเดือนธันวาคม 2563 
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   5. ตามบันทึกส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.1/ว 
1311 ลงวันที่  22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความว่า คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบก าหนดแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
    1. กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    2.  กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาระหว่างวันที ่
24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ
ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลใ ห้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือเผยแพร่ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ แล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
    3.  การพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
    ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับที่ประชุมว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
    ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ สอบถามไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) ในกรณีข้อที่ 2 ที่ระบุว่า กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จะพิจารณาการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หรือตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2563 แล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา นั้น  มหาวิทยาลัยต้องมีแนว
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ทางการปฏิบัติอย่างไร ต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ/ความเห็นชอบการใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวตาม 
พ.ศ. 2560 หรือ พ.ศ. 2563 ก่อนหรือไม่ หรือถือตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรเลือกใช้และเสนอต่อสภาสถาบัน
ตามท่ีระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
     

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 2.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน ฉบับปี 
พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 
   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้
พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมตใิห้ความเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
   1. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรให้ตัดเส้นตารางที่ปรากฏท้ายแผน ก แบบ ก 2 ออก และในแผน ข หมวดวิชาบังคับ ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ย่อหน้าให้ตรงกับหมวดวิชาอ่ืน  
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 4 
ตารางสาขาที่เชี่ยวชาญ ข้อย่อยที่ 1 ให้รวจสอบค าว่า “ฟลูอิไดซ์เบด” ซึ่งพิมพ์แตกต่างจากอาจารย์ล าดับที่ 9 ที่
พิมพ์เป็น “ฟลูอิดไดซ์เบด” ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียด
ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
    3.1 ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์จาก “(TC.I กลุ่ม 2)” เป็น “(TCI กลุ่ม 2)” 
    3.2 Proceedings ผลงานล าดับที่ 2 และ 3 ที่ประชุมเสนอให้ตัดผลงานออก เนื่องจาก
เกินรอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีผลงานประเภทอ่ืนอยู่ในรอบระยะเวลา 5 ปี เพ่ิมเติมหรือไม่ 
    ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมี
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 ผลงาน ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามบันทึกที่ อว 8615/03168 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ขอถอนวาระดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่า ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จ านวน 2 ฉบับ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
   1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิชาเอกศิลปะไทย ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

วิชาเอกจิตรกรรม วิชาเอกจิตรกรรม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง* 1.  รองศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง*,** 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษณ์  ทิพย์วารี* 2.  รองศาสตราจารย์ธณฤษณ์  ทิพย์วารี*,** 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์* 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์* 
วิชาเอกประติมากรรม วิชาเอกประติมากรรม 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล* 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล* 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล* 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล* 

6.  อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ* 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ*,** 
วิชาเอกภาพพิมพ์ วิชาเอกภาพพิมพ์ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ* 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ* 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์* 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์* 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ คงวารี* 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ คงวารี* 
วิชาเอกศิลปะไทย วิชาเอกศิลปะไทย 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส  วศิษฐกัมพล*,*** 10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์* 
11. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ* 11. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ* 

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์* 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์* 

วิชาเอกทฤษฎีศิลป์ วิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทยา  ขุนน้อย* 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทยา  ขุนน้อย* 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  สุธีรางกูร* 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  สุธีรางกูร* 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา* 15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา* 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
  *** เปลี่ยนชื่อและนามสกุล  
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ขยายความเหตุผลให้ชัดเจน 
    2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) วิชาเอกศิลปะ
ไทย อาจารย์ล าดับที่ 10 ให้ปรับแก้การระบุรายชื่ออาจารย์เป็นรายชื่อเดิมตามที่ปรากฏในรายละเอียดขอหลักสูตร 
(มคอ.2) และให้ตัดการระบุหมายเหตุ “*** เปลี่ยนชื่อและนามสกุล” ที่ปรากฏท้ายตารางออก  
    3. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ข้อความว่า “ไม่กระทบกับ
โครงสร้างหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” ให้ตัดข้อความ ““เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี” ที่พิมพ์เกินมาออก และให้ปรับแก้รูปแบบการระบุโครงสร้างหลักสูตร โดยให้
เพ่ิมรายละเอียดของหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
    4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ตารางช่องอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เดิม) วิชาเอกศิลปะไทย อาจารย์ล าดับที่ 10 ให้ปรับแก้การระบุรายชื่ออาจารย์เป็นรายชื่อเดิม
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และให้ตัดการระบุหมายเหตุ “*** เปลี่ยนชื่อและนามสกุล” ที่
ปรากฏท้ายตารางออก 
   2. ขอเปิดรายวิชาใหม่ วิชาเฉาะด้าน ในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
    214 154 การดูแลรักษาและอนุรักษ์ศิลปกรรม 2(1-2-3) 
      (Perservation and Conservation) 
    214 155 คุณค่าและอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย  2(2-0-4) 
      (Value and Thai Traditional Art Conservation) 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 3 การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ ให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” หรือ “เริ่มใช้
ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป” 
    2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
     2.1 ให้ตรวจสอบการระบุข้อความว่า “ขอเปิดวิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้” ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)   
     2.2 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ชื่อรายวิชาไทยของทั้ง  2 รายวิชา ปรากฏค าว่า 
“ศิลปกรรม” แต่ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค าว่า “Traditional Art” เพียง 1 รายวิชา ทั้งนี้ เสนอให้ทบทวน 
    3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
     3.1 รายวิชา 214 154 การดูแลรักษาและอนุรักษ์ศิลปกรรม (Perservation and 
Conservation) 2(1-2-3) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการระบุเนื้อความของ CLO ต่อไปนี้ ที่มีการระบุระดับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อท้ายไว้เป็น “(Understand)” ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อความท่ีปรากฏใน CLO 
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      “CL0 1 เคารพกฎระเบียบของชั้นเรียน เข้าชั้นเรียนตามเวลา (Understand) 
       CLO 2 สามารถดูแลรักษางานผ้าใบและงานกระดาษ เช่น ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับชิ้นงาน รักษาสภาพ เพ่ือช่วยหยุดยั้งการเสียหายและคงสภาพของผลงาน (Understand) 
       CLO 4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 
(Understand)” 

     3.2 รายวิชา 214 155 คุณค่าและอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย (Value and Thai 
Traditional Art Conservation) 2(2-0-4)  CLO 1 แสดงความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการศิลปะ 
ไม่คัดลอกผลงานผู้ อ่ืน และเคารพกฎระเบียบของชั้นเรียน มีวินัย เข้าชั้นเรียนตามเวลา (Understand) ที่
ประชุมเสนอให้ตรวจสอบเนื้อความและการระบุความรับผิดชอบ ซึ่งไมส่ัมพันธ์สอดคล้องกับความหมายในแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
     อนึ่ง เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับ
ปี พ.ศ. 2561 ยังไม่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งนี้ ให้ตัดหัวข้อ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา (CLOs)” ออก โดยเสนอให้พิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะดังกล่าวส าหรับการ
ด าเนินการจัดท า มคอ.3  
    4. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ข้อความว่า “ไม่กระทบกับ
โครงสร้างหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” ให้ตัดข้อความ ““เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี” ที่พิมพ์เกินมาออก และให้ปรับแก้รูปแบบการระบุโครงสร้างหลักสูตร โดยให้
เพ่ิมรายละเอียดของหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
    5. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบการพิมพ์ข้อความว่า “Including field 
trips.” ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้เป็น “Field trips required.” ให้สอดคล้องกับรายวิชาอ่ืนในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  โดยให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ และย่อหน้าให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดแรก 
   ให้เสนอคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 
 

  3.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  
    3.2.1 รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
บัณฑิตวิทยาลัย ตามบันทึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ อว 8608/2354 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนี้ 
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      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      1. อาจารยณัฏฐกฤษณ์  ศุภกรพินธคุปต์ อนุกรรมการ 
      2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร อนุกรรมการ 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มล.วโรดม  ศุขสวัสดิ อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. ศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  ประกิตนนทการ อนุกรรมการ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ อนุกรรมการ 
     เลขานุการ 

  อาจารย์สิริเดช  วังกรานต์  เลขานุการ  

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 

    3.2.2 รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
บัณฑิตวิทยาลัย ตามบันทึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ อว 8608/2354 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนี้ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬศพงศ์  จุฬารัตน์ อนุกรรมการ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์  อิสระธรรมนูญ อนุกรรมการ 
      3. อาจารย์ ดร. วิญญู  อาจรักษา อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์ อนุกรรมการ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล อนุกรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ อนุกรรมการ 

     เลขานุการ 
  นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล เลขานุการ  

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
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 3.3 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย  ตามบันทึกคณะ
มัณฑนศิลป์ ที่ อว 8610/4128 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนี้ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์ อนุกรรมการ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง อนุกรรมการ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์  ชูชัยวัฒนา อนุกรรมการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน อนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสิริ  ชาตินิยม อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดขวัญ  สวัสดี อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. รายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุ
ข้อมูล โดยให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “-” ที่ปรากฏหน้าคุณวุฒิออกทุกแห่ง 
   2.  ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้การระบุ
อักษรย่อคุณวุฒิย่อจาก “ศ.ป.ด.” เป็น “ศป.ด.” และตารางช่องสถานที่ติดต่อ ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุ
สถานที่ท างานเป็นภาษาไทย 
   ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย 
และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 

 3.4  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเวียนให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1.  อาจารย์ ดร. สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม* 1.  อาจารย์ ดร. สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม* 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร* 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร* 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยา  อภิชัยเสถียร
โชติ* 

3.  อาจารย์กัญจน์อมล  เรียงวงษ์* 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  เตชะไพโรจน*์ 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  เตชะไพโรจน*์ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา  หลิวเสรี* 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา  หลิวเสรี* 

6.  อาจารย์ ดร. ภานุ  พิมพ์วิริยะกุล*  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 5 
ตารางช่องสถานะ ให้ระบุสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2.1 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบการระบุข้อมูล ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่
ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
    2.2 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตัดหัวข้อ “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  “หนังสือรวม
บทความวิจัย” และ “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” ออก เนื่องจากไม่มีการระบุข้อมูล 
    2.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ บทความวิจัยทางวิชาการ ให้เพ่ิม
การระบุเลขหน้า และฐานข้อมูลวารสาร และที่ประชุมตั้งข้อสังเกตการระบุข้อความว่า “Manuscript in 
progress” ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบว่าผลงานดังกล่าวด าเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
    2.4 หัวข้อ Proceedings ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุข้อมูล โดยให้เรียงล าดับตามปีที่
พิมพ์ปีล่าสุดขึ้นก่อน 
    2.5 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุข้อมูล โดยให้เรียงล าดับตามเลข
รหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการต่อไป 
 
   3.5 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์ ตาม
บันทึกคณะวิทยาศาสตร์ ที่ อว 8613/6015 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
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    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. นายศรายุทธ  จิตรานนท์  อนุกรรมการ 
     2. นางจันทนา  ภาคย์ทองสุข  อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์  บุญภักดี อนุกรรมการ (กรรมการสภาวิชาชีพ) 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. อาจารย์ ดร. อุมารัจน์  สันติสุขเกษม อนุกรรมการ 
     2.  อาจารย์ ดร. อาทิตย์  ปุญญกันต์ อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังก์ศิริ  ทิพยารมณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
    

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
    1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการระบุ
ชื่อสาขาวิชา “วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม” และ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ว่าเป็นชื่อสาขาวิชาที่ถูกต้อง
หรือไม ่
    2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับที่ 2 ตารางที่อยู่/สถานที่ติดต่อ ให้เพ่ิมข้อมูลต าแหน่งใน
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ด้วย 
    ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะวิทยาศาสตร์ และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
   3.6 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์ ตามบันทึก 
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ อว 8613/6016 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณ ี ธนะบริพัฒน์ อนุกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปถมาพร  สุกปลั่ง อนุกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา  อร่ามศิริรุจิเวทย์ อนุกรรมการ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์  ร่มรื่น  อนุกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม อนุกรรมการ 
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 3. อาจารย์ ดร. อรวรรณ  บริรักษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์ 
และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
  3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
    1) ขอปรับแก้ไขข้อความ ข้อ 2.4 วิชาเลือก  

เดิม ปรับปรุงใหม ่

2.4  วิ ชา เลือก จ านวนไม่น้อยกว่ า  15 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เลือกศึกษารายวิชาเลือกได้ทุกรายวิชา 
ใน 5 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ โดยนักศึกษาต้องเลือกศึกษา
รายวิ ช า ในกลุ่ ม  2.4.1 กลุ่ มวิ ช าทั กษะนักพัฒนา 
(Developer Skills) จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2.4 วิชา เลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เลือกศึกษารายวิชาเลือกได้ทุกรายวิชาใน 
5 กลุ่มวิชา (กลุ่ม 2.4.1-2.4.5) หรือให้เลือกศึกษา 
จากราย วิชา ในหลั กสู ต ร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทุกรายวิชา โดย
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม 2.4.1 กลุ่มวิชา
ทักษะนักพัฒนา (Developer Skills) จ านวนไม่น้อยกวา่ 
3 หน่วยกิต 

 

    2) ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาปัญญาของเครื่องกล 
(Machine Intelligence) จ านวน 1 รายวิชา  
     517 433 การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์  3(2-2-5) 
       (Deep Learning for Computer Vision) 
    3) ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนเป็นเงื่อนไขรายวิชา ปรับค าอธิบายรายวิชา และปรับ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะนักพัฒนา จ านวน 1 รายวิชา และ
กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
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    กลุ่มวิชาทักษะพัฒนา 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

517 351 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(3-0-6) 517 351 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 
                                  
            

(Computer Graphics)  (Computer Graphics) 

วิชาบังคับก่อน: 511 242 พีชคณิตเชิงเส้นและ 
การประยุกต์ 
517 122 ทักษะการเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชา
คอมพิวเตอร์ 

หลักการพ้ืนฐานและขั้นตอนวิธี ซ่ึงเป็น
รากฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ล าดับการ
ท างานทางด้านกราฟิกส์ กระบวนการแรสเตอร์ 
การแสดงผลปฐมฐานกราฟิกส์ วิวพอร์ต การ
เปลี่ยนแปลงเชิงสัมพรรคทางด้านเรขาคณิต การ
โปรแกรมกราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ การให้แสง
และระดับสี  การแทนซีนกราฟ การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อที่
น่าสนใจด้านคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 

 หลักการด าเนินงานของฮาร์ดแวร์ซ่ึงเป็น 

รากฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เรขาคณิต 
การวาดรูปร่าง 2 มิติ การแปลง 2 มิติ การ
แสดงวัตถุพ้ืนผิว การฉายและการท าให้เป็น
จุดภาพ การตามรอยล าแสง การแปลง 3 มิติ 
แบบจ าลองแสงและการแรเงา แบบจ าลองสี 
การท าแผนที่ พ้ืน ผิว หัวข้อที่น่ าสนใจด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 

    กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
เดิม ปรับปรุงใหม่ 

517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
                                  
            

(Digital Image Processing)  (Digital Image Processing) 

วิชาบังคับก่อน: 517 211 โครงสร้างข้อมูล 
 

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชา
คอมพิวเตอร์ 

แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการประมวล 
ผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ 
การบูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การหาขอบภาพ 
การแบ่งส่วนภาพ หัวข้อที่น่าสนใจด้านการประมวล
ภาพดิจิทัล 

 การได้มาซ่ึงภาพ รูปแบบการจัดเก็บภาพ 
การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การบูรณะภาพ 
การบีบอัดภาพ การหาขอบภาพ การแบ่งส่วนภาพ 
หัวข้อที่น่าสนใจด้านการประมวลภาพดิจิทัล 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การระบุชื่อผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ให้ถูกต้อง 
    2. ภาคผนวก ข้อ 5.2 และข้อ 5.3 ให้เพ่ิมการระบุรายละเอียดของแต่ละข้อย่อย ให้
สอดคล้องกับที่ระบุใน สมอ.08  ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ฉบับ
ปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงจ านวน
หน่วยกิตในรายวิชาเอกบังคับ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
470 408 การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 470 408 การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 
                                     (Early Childhood Parents Education)  (Early Childhood Parents Education) 

470 411 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับครู
ปฐมวัย 

2(1-2-3) 470 411 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับครู
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

                                     (First Aid for Early Childhood Teachers)  (First Aid for Early Childhood Teachers) 
 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
   1. รายวิชา 470 508 การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (Early Childhood Parents 
Education) ที่ระบุขอปรับแก้จ านวนหน่วยกิตจาก “3(2-2-5)” เป็น “2(2-0-4)” นั้น ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า 
กรณีขอปรับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาบังคับ อาจส่งผลกระทบต่อจ านวนหน่วยกิตของโครงสร้างและ
สาระส าคัญหลักสูตรที่ระบุไว้ในในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หรือไม่ ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาทบทวนเป็น
การปรับตัวเลขในวงเล็บหลังจ านวนหน่วยกิต เป็น “3(3-0-6)” แทน 
   2. รายวิชา 470 411 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับครูปฐมวัย (First Aid for Early 
Childhood Teachers) ที่ระบุขอปรับแก้จ านวนหน่วยกิตจาก “2(1-2-3)” เป็น “3(2-2-5)” นั้น หลักสูตร
ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมว่าต้องการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ แต่จ านวนชั่วโมงปฏิบัติที่ขอปรับแก้ยังระบุเป็น “2” 
เท่าเดิม ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาทบทวนยังคงจ านวนหน่วยกิตตามเดิม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจ านวนหน่วยกิต
ในรายวิชาบังคับ  
   ทั้งนี้ ให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขอปรับแก้จ านวนหน่วยกิต 
ดังกล่าว ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดหรือไม่ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสาระส าคัญของหลักสูตร เนื่องจาก
เป็นรายวิชาบังคับท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   อนึ่ง ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบว่าเคยมีกรณีขอปรับแก้จ านวนหน่วยกิต ในรายวิชาบังคับ 
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมาก่อนหรือไม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการอีกครั้ง 
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  3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. อรวรรณ  เชาวลิต* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ  เชาวลิต** 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต  ภูริชิติพร* 2. อาจารย์จิตด ารง  ปรีชาสุข* 
3. อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์** 

4. อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์  อร่ามพงศานุวัต* 4. อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์  อร่ามพงศานุวัต* 

5. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  สีพนมวัน* 5. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  สีพนมวัน* 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับ
ที่ 1 และล าดับที่ 3 ให้ปรับแก้การระบุเครื่องหมายดอกจันต่อท้ายนามสกุล จาก “**” เป็น “*,**”  
   2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การระบุชื่อผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ให้ถูกต้อง 
   3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
    3.1 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 1 และล าดับที่ 3 ให้
ปรับแก้การระบุเครื่องหมายดอกจันต่อท้ายนามสกุล จาก “**” เป็น “*,**”   
    3.2 ให้ตัดการระบุหมายเหตุท้ายตารางในหน้า 3 และหน้า 5 ออก  
    3.3 หมายเหตุท้ายตารางหน้า 7 ให้ปรับแก้การระบุข้อมูลเป็น 
       “หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ” 
  4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   4.1 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตัดหัวข้อ “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และ “บทความ
วิจัยในวารสารทางวิชาการ” ออก เนื่องจากไม่มีการระบุข้อมูล 
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    4.2 หัวข้อ Proceedings ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อเจ้าของข้อมูลประวัติ กรณีมี
ผู้จัดท ามากกว่า 1 คน ให้พิมพ์เป็นอักษรตัวหนาในรายชื่อของเจ้าของข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    4.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ให้ระบุประเภทของผลงานด้วย  ทั้งนี้  ให้
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือไม่ 
    ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.10  คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร 
    3.10.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปโดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล  โพธิเย็น* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล  โพธิเย็น* 
2. อาจารยก์ันยารัตน์  เมืองแก้ว* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์  เมืองแก้ว*,** 

3. อาจารย์ ดร. วนัญญา  แก้วแก้วปาน* 3. อาจารย์ ดร. วนัญญา  แก้วแก้วปาน* 

4. อาจารย์ ดร. อุรปรีย์  เกิดในมงคล* 4. อาจารย์ ดร. อุรปรีย์  เกิดในมงคล* 

5. อาจารย์ ดร. ฐิติมา  เวชพงศ*์ 5. อาจารย์ ดร. ฐิติมา  เวชพงศ*์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข 6. อาจารย์ ดร. ชินัณ  บุญเรืองรัตน์ 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
              ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิทางวิชาการ 
 

     ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1. หัวเรื่อง บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “สาขาวิชา
จิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560” เป็น “สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560” 
     2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้น
วรรคจาก “.....และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558.....” เป็น“.....และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558.....” 
     3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุท้ายตารางให้ปรับแก้การพิมพ์
ข้อความจาก “** หมายถึง ปรับคุณวุฒิทางวิชาการ” เป็น “** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ” 



18 
 

     4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ
ท้ายตารางให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก  “** หมายถึง ปรับคุณวุฒิทางวิชาการ” เป็น “** หมายถึง ปรับ
ต าแหน่งทางวิชาการ” 
     5. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องหมวดวิชาให้
เพ่ิมข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
         6. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
               6.1  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ปี 
พ.ศ. จาก “2552” เป็น “(2552)”  
               6.2  ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ให้ปรับการพิมพ์ข้อความ จาก  
                     “ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
                        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบท 
                                        ความวิจัยในวารสารวิชาการ” 
                      เป็น  
                     “ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
                        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
                      บทความวิจัยในวารสารวิชาการ” 
               6.3  ผลงานล าดับที่ 6 และ 7 ให้ระบุเลขหน้าด้วย 
               6.4  ผลงานล าดับที่ 8 ถึง 10 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ ข้อความว่า “(TCI tier 1)” 
และ“(TCI tier 2)” ตามล าดับว่าถูกต้องหรือไม่ 
            ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

    3.10.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
               ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์มัณฑนา  พันธุ์ดี* 1. อาจารย์มัณฑนา  พันธุ์ดี* 
2. อาจารย์ ดร. สรณบดินทร์  ประสารทรัพย์* 2. อาจารย์ ดร. สรณบดินทร์  ประสารทรัพย์* 
3. อาจารย์ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม* 3. อาจารย์ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม* 
4. อาจารย์เบ็ญจพร  สิทธิธัญกรรม* 4. Dr. Sarath W.  Samaranayake* 
5. อาจารย์อรวรรณ  ชูแก้ว* - 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนุีตา  โฆษิตชัยวัฒน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนุีตา  โฆษิตชัยวัฒน์ 
7. อาจารย์ ดร. วชิระ  จันทราช 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  จันทราช*,** 
8. อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา  เทียนเพ่ิมพูล 7. อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา  เทียนเพ่ิมพูล 
9. อาจารย์ ดร. รินทร์  ชีพอารนัย 8. อาจารย์ ดร. รินทร์  ชีพอารนัย 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
     ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1.  ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความ จาก “เริ่ม
ใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป” 
     2.  ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องหมวดวิชาให้
เพ่ิมข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
          3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน หัวเรื่องให้ระบุข้อความว่า “ระดับปริญญาตรี” ในบรรทัดที่ 
3 และหัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตรวจสอบการพิมพ์ ข้อความว่า “(TCI tier 2)” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
     ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

   3.11 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 4 หลักสูตร 
    3.11.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศึกษาศาสตร์ 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามบันทึก         
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ อว 8612/1642 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร อนุกรรมการ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  กมุทศรี อนุกรรมการ 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี  เรืองไทย อนุกรรมการ 
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     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสา  บุญมาก อนุกรรมการ 
      2. อาจารย์ ดร. คุณัตว์  พิธพรชัยกุล อนุกรรมการ 
      3. อาจารย์นรินทรา  จันทศร อนุกรรมการและเลขานุการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ตาราง
รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ
มหาวิทยาลัยที่พิมพ์ผิดจาก “Orogon State University USA” เป็น “Oregon State University USA” 
             ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2565) และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

    3.11.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะศึกษาศาสตร์ 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามบันทึกคณะศึกษาศาสตร์      
ที่ อว 8612/1642 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข อนุกรรมการ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพัฒน์  วงศ์คุ้มสิน อนุกรรมการ 
      3. อาจารย์ ดร. สมบุญ  จารุเกษมทวี อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์  เมืองแก้ว อนุกรรมการ 
      2. อาจารย์ ดร. อุรปรีย์  เกิดในมงคล อนุกรรมการและเลขานุการ 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ตาราง
รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับที่ 3 ตารางช่องคุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒิ
ย่อท่ีระบุว่า “MPsychCLin.” ว่าถูกต้องหรือไม่ 

             ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และ
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

    3.11.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะศึกษาศาสตร์ 
             ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามบันทึก           
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ อว 8612/1642 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
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      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์  คล้ายสังข ์ อนุกรรมการ 
      2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  บุญลือ อนุกรรมการ 
      3. ดร. สุพจน์  ศรีนุตพงษ ์ อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  ลายเสมา อนุกรรมการ 
      2. อาจารย์ ดร. วรวุฒิ  มั่นสุขผล อนุกรรมการและเลขานุการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ตาราง
รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบการระบุอักษรย่อ
คุณวุฒิ “Ms.” ที่ถูกต้องเป็น”M.S.” หรือไม ่

             ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2565) และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

    3.11.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะศึกษาศาสตร์ 
             ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามบันทึก               
ที่ อว 8612/1642 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ อนุกรรมการ 
      2. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา อนุกรรมการ 
      3. ดร. กรรัตน์  พิพัฒน์ผล อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. อาจารย์ ดร. พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข อนุกรรมการ 

  2. อาจารย์ ดร. นิรุทธ์  วัฒโนภาส อนุกรรมการ 
      3. อาจารย์ ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร อนุกรรมการและเลขานุการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ตาราง
รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบการพิมพ์อักษร
ย่อคุณวุฒิ “MA.AS.” ว่าถูกต้องหรือไม่ 

            ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2565) และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
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   3.12 คณะวิทยาการจัดการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561  
    3.12.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ  
        ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์* 1. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์* 

2. อาจารย์เลิศลักษณ์  เจริญสมบัติ* 2. อาจารย์เลิศลักษณ์  เจริญสมบัติ* 

3. อาจารย์ธนพัฒน์  อินทวี* 3. อาจารย์ธนพัฒน์  อินทวี* 
4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีส าอางค์* 4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีส าอางค์* 

5. อาจารย์ ดร. รุ่งนภา  ชีวรัศมี* 5. อาจารย์ ดร. รุ่งนภา  ชีวรัศมี* 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศราพร  พรหมนิมิตกุล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศราพร  พรหมนิมิตกุล 
7. อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ  ก าศิริมงคล 7. อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ  ก าศิริมงคล 

8. อาจารย์ชินวัฒน์  นิลโมจน์ 8. อาจารย์ชินวัฒน์  นิลโมจน์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ์* 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์  ยางกลาง* 

 11. อาจารย์ ดร. ศิริพร  เผือกผ่อง* 
 12. อาจารย์ ดร. ปวีณา  กลกิจชัยวรรณ* 

 13. อาจารย์จีราภา  สตะเวทิน* 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ล าดับที่ 1-5 ดูแลหลักสูตร ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
          ล าดับที่ 9-13 ดูแลหลักสูตร ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่
การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อาจารย์
ล าดับที่ 12 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบคุณวุฒิย่อ “M.I.M.” ว่าถูกต้องหรือไม่  
        ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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    3.12.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ  
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่            
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมสถานที่ส าหรับ       
การจัดการเรียนการสอน โดยปรับแก้รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 10 สถานที่
จัดการเรียนการสอนดังนี ้

เดิม ปรับปรุง 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3  
ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     10.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3  
ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 
     10.2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พื้นที่การศึกษาบางรัก ที่อยู่ อาคาร กสท. โทรคมนาคมชั้น 
8 - 9  ถ น น เ จ ริ ญ ก รุ ง  แ ข ว ง สี่ พ ร ะ ย า  เ ข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 5 สาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก “รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2” เป็น 
“รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)”  
     ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.13  คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
     3.13.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
           ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดย
มีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นันทลักษณ์  สถาพรนานนท์* - 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยรัตน์  พิมพ์สี 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยรัตน์  พิมพ์สี* 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทที  พรประภา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทที  พรประภา 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม* 
9. อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง 8. อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง 

10. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม 9. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1.  ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้เพ่ิมเหตุผลการปรับชื่ออาจารย์ออก
จากหลักสูตร 
     2.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า 9 
ตารางช่องสถานะให้เพ่ิมเส้นตารางใต้ค าว่าสถานะให้สอดคล้องกับหน้าอ่ืน ๆ 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

   3.13.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดย
มีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทลักษณ์  สถาพรนานนท์* - 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทที  พรประภา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทที  พรประภา* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม* 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา 5. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์  พิมพ์สี 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์  พิมพ์สี 

9. อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง 8. อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง 
10. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม 9. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1.  ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้เพ่ิมเหตุผลการปรับชื่ออาจารย์ออก
จากหลักสูตร 
   2.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า 9 
ตารางช่องสถานะให้เพ่ิมเส้นตารางใต้ค าว่าสถานะให้สอดคล้องกับหน้าอ่ืน ๆ 
   3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 3 ให้ปรับแก้การพิมพิมพ์
หัวข้อจาก “Proceeding” เป็น “Proceedings” และให้เรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.14 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 

2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบตุร* 2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบตุร* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง 6. รองศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง** 
7. อาจารย์ทรงไชย  บวัชุม 7. อาจารย์ทรงไชย  บวัชุม 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

8. รองศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี 8. รองศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี 
9. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 9. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวฒุิ  โตอุรวงศ์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวฒุิ  โตอุรวงศ์ 
11. อาจารย์ฑีฆวฒุิ  บุญวิจติร 11. อาจารย์ฑีฆวฒุิ  บุญวิจติร 

12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค ์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 

15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวฒันกุล 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวฒันกุล 

17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว  จันทร์พุดซา 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว  จันทร์พุดซา 

19. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 19. ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ** 
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 

21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธชิัย  ปรัชญารัติกุล 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธชิัย  ปรัชญารัติกุล 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สวุรรณกุศลส่ง 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สวุรรณกุศลส่ง 
24. รองศาสตราจารย์ทนิกร  กาษรสุวรรณ 24. รองศาสตราจารย์ทนิกร  กาษรสุวรรณ 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ ์ 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  คงวารี 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  คงวารี 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 28. รองศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต** 
29. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 29. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวสั  วสิษฐกัมพล 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวสั  วสิษฐกัมพล 
31. อาจารย์จินตนา  เปีย่มศิริ 31. อาจารย์จินตนา  เปีย่มศิริ 

32. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 32. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์ 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์** 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลดัดาวัลย์ 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลดัดาวัลย์ 

36. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 36. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 
37. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ ์ - 

38. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 37. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิรพิัฒนานนัทกูร 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิรพิัฒนานนัทกูร 
40. อาจารย์สืบกลุ  ศรัณพฤฒ ิ 39. อาจารย์สืบกลุ  ศรัณพฤฒ ิ
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

41. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสนุทร 40. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสนุทร 
42. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สทิธิรัตน์ 41. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สทิธิรัตน์ 

43. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภทัรอนันต ์ 42. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภทัรอนันต์ 
44. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ** 

45. รองศาสตราจารย์ทพิเนตร์  แยม้มณีชัย 44. รองศาสตราจารย์ทพิเนตร์  แยม้มณีชัย 
46. อาจารย์ ดร. ธีรพล  หอสง่า 45. อาจารย์ ดร. ธีรพล  หอสง่า 

 46. อาจารย์ ดร. ตฤณภัทร  ชัยสิทธิศักดิ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิการศึกษา 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ควาเห็นชอบในหลักการ โดยให้ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) ล าดับที่ 46 มีจ านวนผลงานทางวิชาการเพียง 2 รายการ ซึ่งไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ให้เพ่ิมผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ด้วย หากผลงานไม่ครบให้ตัดรายชื่อออกก่อน 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 
   3.15 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  บัวสมบูรณ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุบา  บัวสมบูรณ์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีชัย  เอี่ยมจินดา* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. มีชัย  เอี่ยมจินดา*,** 
3. อาจารย ์ดร. บ ารุง  ช านาญเรือ* - 

4. อาจารย ์ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 3. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง 

6. อาจารย ์ดร. ณัฐกิตติ์  สิริวัฒนาทากุล - 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
              ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1.  ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องหมวดวิชาให้ตัดข้อความ
ที่ระบุว่า “ประเภทที่ 1” ออก และการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อผู้รับรองข้อมูลให้ถูกต้อง 
   2.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
       2.1 อาจารย์ล าดับที่ 2 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ
เป็นตัวอักษรตัวหนา 
      2.2  อาจารย์ล าดับที่ 3 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ให้ปรับแก้การพิมพ์
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา เป็นตัวอักษรปกติ 
       2.3 อาจารย์ล าดับที่ 4 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้การพิมพ์เลข
ล าดับที่จาก “4.” เป็น “3.” 
        2.4 อาจารย์ล าดับที่ 5 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้การพิมพ์เลข
ล าดับที่จาก “5.” เป็น “4.” 
       2.5 อาจารย์ล าดับที่ 6 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ
เป็นตัวอักษรตัวหนา 
    3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียด
ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
         3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยระบุข้อมูล
ดังกล่าว 
         3.2 ผลงานทางวิชาการ ที่ระบุว่า “และคณะ” ให้ระบุรายชื่อให้ครบทุกท่าน  และให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อเจ้าของประวัติเป็นตัวอักษรตัวหนา 
         3.3 ผลงานรายการที่  4 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “(เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม)” เป็น “(พฤษภาคม – สิงหาคม)” 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.16 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ี
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เป็นต้น
ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ วิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
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  SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์    3(3-0-6) 
   (Film Appreciation) 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 4. เหตุผลในการ
ปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 2 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ค าว่า “สื่อภาพยนต์” ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ในชื่อรายวิชาที่ระบุเป็น “สื่อภาพยนตร์” ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้ถูกต้องตรงกัน 

   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา แล้ว
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

   
  3.17 คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.17.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
        ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม  คาวีรัตน์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม  คาวีรัตน์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 

7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา  จันทร์ชูสกุล 

 10. อาจารย์ ดร. พรพิมล  รอดเคราะห ์

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม 

 12. อาจารย์ ดร. สุวิมล  สพฤกษ์ศรี 

หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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     1.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
              1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 9 หน้า 13 - 16 
               1)  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 1 และ 8  ให้ปรับแก้
การพิมพ์ตัวอักษรจาก “ปีท่ี” เป็น “ปีที”่    
               2)  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2 ให้ปรับแก้การพิมพ์
ข้อความที่พิมพ์ผิดจาก “(มกราคม-มษายน)” เป็น “(มกราคม-เมษายน)”  
               3)  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 5 ให้ตรวจสอบการ
พิมพ์ชื่อผลงานทางวิชาการว่าถูกต้องหรือไม่  
               4)  บทความวิชาการ ให้ปรับแก้การพิมพ์ค าที่พิมพ์ผิด จาก “ปี่”  เป็น 
“ปีที”่ 
              1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 10 หน้า 17 – 18 
บทความวิชาการรายการที่ 1 และ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก “.....ปีที่ 45 ฉบับที่ 2.....” เป็น 
“.....ปีที่ 45, ฉบับที่ 2.....” และ“.....ปีที่ 15 ฉบับที่ 2.....” เป็น “.....ปีที่ 15, ฉบับที่ 2.....” 
               1.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 11 หน้า 20 -21 
               1) บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2  ให้ปรับแก้การ
พิมพ์ จาก ปี พ.ศ.“(2561)” เป็นปี ค.ศ. “(2018)” และข้อความที่ระบุว่า “ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน) :” ให้ปรับแก้การพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
               2)  บทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2 ให้ปรับแก้การ
พิมพ์ จาก ปี พ.ศ.“(2560)” เป็นปี ค.ศ. “(2017)” และข้อความที่ระบุว่า “ปีที่ 10, ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม-
ธันวาคม) :” ให้ปรับแก้การพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
               3)  ประสบการณ์การสอน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย รายวิชา 472 523 ให้
ปรับแก้ชื่อรายวิชาที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษฏี” เป็น “ทฤษฎี” 
               1.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 12 หน้า 22 -23  
               1)  หัวข้อสังกัด ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความ จาก 
“คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
               2)  ผลงานทางวิชาการ หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ และ 
Proceeding   ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยให้พิมพ์ผลงานปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน และให้ปรับแก้การพิม
พิมพ์หัวข้อจาก “Proceeding” เป็น “Proceedings” 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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   3.17.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม  คาวีรัตน์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม  คาวีรัตน์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 

7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา  จันทร์ชูสกุล 

 10. อาจารย์ ดร. พรพิมล  รอดเคราะห ์

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม 

 12. อาจารย์ ดร. สุวิมล  สพฤกษ์ศรี 

หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์
ล าดับที่ 12 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้การพิมพ์ค าน าหน้าชื่อจาก “12. อาจารย์ ดร.” 
เป็น “12. อ. ดร.” 
       2.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
              2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 9 หน้า 15 - 16 
               1) บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 1 และ 8  ให้ปรับแก้
การพิมพ์ตัวอักษรจาก “ปีท่ี” เป็น “ปีที”่    
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               2) บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2 ให้ปรับแก้การพิมพ์
ข้อความที่พิมพ์ผิดจาก “(มกราคม-มษายน)” เป็น “(มกราคม-เมษายน)”  
               3) บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 5 ให้ตรวจสอบการ
พิมพ์ชื่อผลงานทางวิชาการว่าถูกต้องหรือไม่  
               4) บทความวิชาการ ให้ปรับแก้การพิมพ์ค าที่พิมพ์ผิด จาก “ปี่” เป็น “ปีที”่ 
             2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 10 หน้า 18 – 19  
               1)  บทความวิชาการรายการที่ 1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก 
“.....ปีที่ 45 ฉบับที่ 2.....” เป็น “.....ปีที่ 45, ฉบับที่ 2.....”  
              2)  บทความวิชาการรายการที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก 
“.....ปีที่ 15 ฉบับที่ 2.....” เป็น “.....ปีที่ 15, ฉบับที่ 2.....”  
              2.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 11 หน้า 20 -21 
               1)  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2  ให้ปรับแก้การพิมพ์ 
จาก ปี พ.ศ.“(2561)” เป็นปี ค.ศ. “(2018)” และข้อความที่ระบุว่า “ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) :” 
ให้ปรับแก้การพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
               2)  บทความวิชาการในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2 ให้ปรับแก้การ
พิมพ์ จาก ปี พ.ศ.“(2560)” เป็นปี ค.ศ. “(2017)” และข้อความที่ระบุว่า “ปีที่ 10, ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม-
ธันวาคม) :” ให้ปรับแก้การพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
               3)  ประสบการณ์การสอน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย รายวิชา 472 523 ให้
ปรับแก้ชื่อรายวิชาที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษฏี” เป็น “ทฤษฎี” 
               2.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 12 หน้า 22 -23  
               1)  หัวข้อสังกัด ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความ จาก “คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
               2)  ผลงานทางวิชาการ หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  และ 
Proceeding  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยให้พิมพ์ผลงานปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน และให้ปรับแก้การพิมพ์
หัวข้อจาก “Proceeding” เป็น “Proceedings” 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 3.18 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ดังนี้  
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
เดิม ปรับใหม่ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

รหัส

วิชา 
ช่ือรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

SU101 

 

ศิลปะศิลปากร 
 

3(3-0-6) 
 

SU101 

 

ศิลปะศิลปากร 
 

3(3-0-6) 
 SU201 

 

ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 

SU201 

 

ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 SU203 

 

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 

SU301 

 

พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 SU301 

 

พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 

SUxxx 

 

วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 12 รวมจ านวน 12 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
เดิม ปรับใหม่ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จ านวน

หน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

SU102 

 

ศิลปากรสร้างสรรค์ 
 

3(3-0-6) 
 

SU102 

 

ศิลปากรสร้างสรรค์ 
 

3(3-0-6) 
 SU202 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ

นานาชาติ 

3(2-2-5) 
 

SU202 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ 3(2-2-5) 
 SU401 

 

ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 

3(3-0-6) 
 

SU203 

 

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

 

3(3-0-6) 
 

SUxxx 

 

วิชาเลือก 

 

3 

 

SU401 

 

ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม 

3 

 

รวมจ านวน 12 รวมจ านวน 12 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564 ให้ปรับแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ให้สอดคล้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เสนอ
ปรับปรุงด้วย 
   อนึ่ง หากหลักสูตรใดมีความจ าเป็นยิ่งยวดที่ไม่สามารถจัดแผนการศึกษาตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ได้ให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
          ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.19 คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.19.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร* 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต* 3. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ* 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด 
10. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 10. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 11. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ - 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
           ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
  

   3.19.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และผ่านการ
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ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 
3. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์* 3. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ* 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ* 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง 6. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 
8. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต 8. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์ 9. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข 10. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 11. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ - 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต ์
16. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 15. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 17. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
           ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.20  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ โดยการเวียนขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา  เทียนเพิ่มพูล* 1. อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา  เทียนเพิ่มพูล* 
2. อาจารย์ ดร. สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์*,** 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์  ยางกลาง* 3. อาจารย์ ดร. รินทร์  ชีพอารนัย* 
4. ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  กนกศิลปธรรม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  จันทราช 
5. อาจารย์ ดร. บารมี  เขียววิชัย* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมี  เขียววิชัย** 
 6. อาจารย์ ดร. สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมติม ดังนี้ 
  1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตร ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ปรากฏว่าไม่กระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร.....” เป็น “ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร.....” 
  2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
   รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 4 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิย่อจาก “ปร.ด” เป็น “ปร.ด.” 
  3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 3 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ผลงานภาษาอังกฤษให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงล าดับปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
   2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 4 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิย่อจาก “ปร.ด” เป็น “ปร.ด.” 
          ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 การก าหนดรหัสหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอการก าหนดรหัสหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต 
รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของรหัส
สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. ให้เพ่ิมข้อมูลในส่วนของหลักสูตรพหุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ 
  2. คณะโบราณคดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะอักษรศาสตร์ ขอน าข้อมูลกลับไปทบทวนเพื่อปรับรหัสสาขาวิชาอีกครั้ง 
  ในการนี้ที่ประชุมให้กองบริหารงานวิชาการจัดท าบันทึกสอบถามไปยังทุกคณะวิชาอีกครั้งว่า
ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่
  ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณา และด าเนินการต่อไป 
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 4.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) 
  กองบริหารงานวิชาการแจ้งขอถอนวาระเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา 
ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตต่อไป 
 
 4.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 
  กองบริหารงานวิชาการแจ้งขอถอนวาระเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา 
ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตต่อไป 
 
 4.4 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม)  
  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม)  
  รายวิชา SU112 ความสุข (Happiness) 
  1. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์   ประธาน 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม ้   กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  อบสุวรรณ   กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  กรรมการ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้ว
ด าเนินการต่อไป 
 
 4.5 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอปรับแผนการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมัณฑนศิลป์ 
  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอการขอปรับ
แผนการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มัณฑนศิลป์ ดังนี้ 
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แผนการศึกษารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

SUxxx วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
รวมจ านวน 6 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SUxxx วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 9 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้น าไประบุในหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 ของคณะมัณฑนศิลป์ต่อไป 
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้ว
ด าเนินการต่อไป 
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 4.6  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอการเทียบโอน
ผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา SU201 จ านวน 2 
ราย 
       ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนผลทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนเรียน รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ราย ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจ าตัว คณะวิชา CEFR Level 

1 นางสาวปรียาพัชร  ปัญญาธีระ  630510140 อักษรศาสตร์ B1 
2 นางสาวพัณณิตา  พัดนวล 630510159 อักษรศาสตร์ B1 

     

     ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตรวจสอบแล้วพบว่า
ผลทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์   
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา   
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
       ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้ว
ด าเนินการต่อไป 
 
  4.7 (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
   กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยก าหนดการประชุมเป็นทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน  
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   ให้กองบริหารงานวิชาการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

  4.8 กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์ 
   กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์ ซึ่งได้พัฒนาขั้นตอนให้เหมือน
ปัจจุบันที่เคยส่งเป็นกระดาษ แต่ปัจจุบันนี้จะให้ส่งเป็นแบบออนไลน์ 100% ผ่านระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ reg.su.ac.th ส าหรับอาจารย์ โดยมีการพัฒนาเป็น 3 ช่วงดังนี้  
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การส่งเกรดออนไลน์ (ช่วงเดิม)  

เริ่มปีการศึกษา 2558 
การส่งเกรดออนไลน์  
(ช่วง Covid – 19) 

การส่งเกรดออนไลน์ 100% 
(ช่วงพัฒนาใหม่) 

อาจารย์ ผู้ สอน เข้ าระบบบริการ
การศึกษา reg.su.ac.th เลือกภาระ
การสอน เลือกบันทึกเกรด เลือก
วิธีการส่งเกรดได้ 3 วิธี 

อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน เ ข้ า ร ะบบบริ ก า ร
การศึกษา reg.su.ac.th เลือกภาระการ
สอน เลือกบันทึกเกรด เลือกวิธีการส่ง
เกรดได้ 3 วิธี 

อาจารย์ผู้สอนเข้าระบบบริการ
การศึกษา reg.su.ac.th เลือกภาระ
การสอน เลือกบันทึกเกรด เลือก
วิธีการส่งเกรดได้ 3 วิธี 

   
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ใบส่งผลการศึกษา 
(Control code) 

 กองบริหารงานวิชาการเปิดสิทธิ์
ให้กับ หัวหน้าภาควิชา และคณบดี 
เพื่ออนุมัติผลการศึกษา 

   
อาจารย์ผู้สอนลงนาม อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาผ่าน

ระบบ reg.su.ac.th 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาผา่น
ระบบ reg.su.ac.th 

   
หัวหน้าภาควิชา และคณบดีลงนาม
แล้วส่งให้กองบริหารงานวชิาการ 

 หัวหน้าภาควิชา และคณบดี อนุมัติ
ผ่านระบบ reg.su.ac.th 

กองบริหารงานวชิาการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง บันทึกรหัสตรวจสอบ 
10 หลัก ส่งผลการศึกษาเข้า 
Transcript 

กองบริหารงานวชิาการ บันทึกรหัส
ตรวจสอบ 10 หลัก ส่งผลการศึกษาเข้า 
Transcript 

กองบริหารงานวชิาการ บันทึกรหัส
ตรวจสอบ 10 หลัก ส่งผลการศึกษา
เข้า Transcript 

   
นักศึกษาทราบผลการศึกษาทันที นักศึกษาทราบผลการศึกษาทันที นักศึกษาทราบผลการศึกษาทันที 

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยในภาคการศึกษาปัจจุบัน ขอเลือก
ด าเนินการส่งเกรดออนไลน์ (ช่วง Covid-19) และจะด าเนินการส่งเกรดออนไลน์ 100% (ช่วงพัฒนาใหม่) ใน
ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ คณะวิชาที่มีความพร้อมในการด าเนินการส่งเกรดออนไลน์ 100% (ช่วงพัฒนาใหม่) 
ในภาคการศึกษาปัจจุบัน สามารถแจ้งความประสงค์มายังกองบริหารงานวิชาการได้ เพ่ือกองบริหารงาน
วิชาการจะได้ด าเนินการก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
  อนึ่ง ที่ประชุมขอให้มีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนก่อนเริ่มด าเนินการส่งเกรดออนไลน์ 
100% (ช่วงพัฒนาใหม่) ครบทุกคณะวิชา 
  ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการทราบ และด าเนินการต่อไป 
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 4.9 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเสนอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารย์ประจ า ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
  ขอถอนวาระ 
 4.10 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา  
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ อว 8606/1420 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ดังนี้  
  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
  จากเดิม 
  มิถุนายน 2564 
  ศุกร์ 18  - วันสุดท้ายของการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า 
      อิสระส าหรับผู้เรียนครบ 3 ปีการศึกษา 
     - วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
  เปลี่ยนเป็น 
  กรกฎาคม 2564 
  ศุกร์ที่ 2  - วันสุดท้ายของการอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า 
      อิสระส าหรับผู้เรียนครบ 3 ปีการศึกษา 
     - วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนเพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยให้เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ต่อไป 
  ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการทราบ และด าเนินการต่อไป 
 
 4.11 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตอบโจทย์ประเทศในยุคโลกพลิกผัน” และ “การ
วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร (ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร)” 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา แจ้งสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตอบโจทย์ประเทศใน
ยุคโลกพลิกผัน” และ “การวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร (ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร)” โดย
สรุปดังนี้ 
  1. ทิศทางการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านที่ผู้เรียนต้องการ 
  2. การบูรณาการหลักสูตร 
  3. ทักษะต่าง ๆ  
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   3.1 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  
   3.2 ทักษะที่นายจ้างต้องการมากท่ีสุด ปี 2020 
   3.3 10 สมรรถนะ ส าหรับคนไทยในอนาคต 
   3.4 ทักษะจ าเป็นในการท าให้บัณฑิตมี DNA ในการเป็นนวัตกร 
  4. รปูแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
  5. ตอบสนองความต้องการของชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
   5.1 ตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมกลุ่ม S-Curve และ New S-curve 
   5.2 ตอบสนองระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ 
  6. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL; Life Long Learning) 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ปิดประชุม 12.35 น. 
  

 
         นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย  
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 


